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C 0 1 C B S T  A B I Z L S C
SATJ

EXPLICAREA EPISTOLEI CĂTRĂ GALATENJ
A colni lutru $&uţl părintelui nostru

IOAÎT CH&ISOSTOM
Ar oiii episcopul Constantinopoleî

„Pavel. Apostol, nu de la omeni, nici prin 
Smenl, ci prin Iisus Cbristos şi Dumneţleti Ta 
:al, carele l*a înviat din morţi, şi. toţi fraţii cel  
împreuna cu mine, Bisericilor Galatief, char 
v6ufi_şi pace de la DumneţleO Tatăl nostru şi 
de la Domaul Iisus Christos".

(Cap. I, 1—3).

Exordul acestei epistole e plin de suparare, în ace
laşi timp şi de înţelepciune, şi nu numai exordul, ci, 
cum s’ar dice, chiar întreaga epistolă'. A discuta în 
tot-deauna cu blândeţe faţă de discipull, când pote e 
nevoe şi de asprime,* nu este fapt al unul adevărat 
invâţetoria; ci al unui vătămătorii! şi duşman. Pentru 
aceia şi Mântuitorul, discutând de multe ori cu disci
polii, câte odată cu multă înţelepciune întrebuinţa şi 
asprime în cuvânt ; acum fericesce, earâ altă dată  
mustră. Aşa bună-orâ dicend lui Petru : «Fericit e?tj 
Simoue, fiul iul Iona» (Matheiu 16, 17. 23) şi făgâdu-
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ind a aşeija temelia b i s e n t e l p e  măr.ţurisirea făcută 
de el, nu după mult timp de la aceste cuvinte dice: 

ţ ^Fugf în dosul meii, Satană, că-mi eşti scandal». I» 
alt loc earaş l: «încă şi voi sunteţi nepricepuţi» (Mat. 
15, 16), şi în fine băgase în ii atâta teamă, în cât 
ve<Jându-I vorbind cu femeia Samariteancă „nu  aO 
c u te z a t  a -1 în t re b a ,  ce  cauţi,^ saQ ce v o rb e s c ’r. 
cu  d â n sa  ? <f (Ioan 4, 27), ci~i-au amintit despre mân
care. Acestea sdindu-le Pa vel şi călcând pe urmele 
învăţătorului, îşi varia cuvântul după trebuinţa disd- 
pulilor; acum deci taie şi'ârde, eară altă dată cu 
multă abilitate aplică medicamentele cuvenite. Corin- 
tenilor bună-oră li dicea: „ D a ră  ce  v o i ţ i?  cu to- 
iag  să  v in  la  voi, .saQ cu d u c h u l  b lâ n d e ţe i  şi 
al iub ire! ? “ (I Corinth. 4, 21), eară Galatenilor : 
„O , G a la te n î  fă ră  d e  m in te "  (Gal. 3, 1. 6, 17. 
4, 19), şi aceasta nu o dată numai, ci şi a  doua oră 
şi a treia oră întrebuinţează ast-feliii de mustrare. La 
finele epistolei earaşl certându-î li dicea : „ N im en i 
să  nu-m l facă v re -o  s u p ă r a r e " ,  pe cănd in a l t
loc earăşl o îndreaptă, picând: „Fiii meî, pe  ca rit
e a ră ş l  cu d u r e r e  v£ n a sc"  şi multe de acestea. 
Cum că epistola e plină de supărare, se pote vedea 
din prima lectură. Dară trebue a spune, ce anume 
l-a putui întărită contra discipulilor sfii; şi aceasta
nu e o chestiune mică sail de despreţuit, căci în a-
semenea casnici el nu ar fi întrebuinţat o ast-febtl de 
mustrare. A se irita pentru lucruri întâmpiătore şt 
de puţină va!6re, pote fi fapta unor bărbaţi mici de 
suflet* greoi şi ticăloşi, în tocmar cum şi a nu se în
griji de lucrurile mari e fapta unor molatici şi som- 
rflTroşL Tuse Pavel nu este dintr’aceştia. Aşa dară care 
pale fi* pacatul care l-a -mişcat pe dânsul atât de 
muitî? Menta eu adevărat si covârşitorii era, căci a-* *
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icesţ, păcat 1T înstrginâ pe toţi de Christos, după cum 
însuşt mai la vale dice: „Iacă eti P a v e i  vS dic v6 u£  
c â  de  vâ veţi c ircum cide , C h r is to s  nu  v£ v a  
folosi cu  n im ic"  (Cap. 5 ,2. 4), şi earăşl: „CâţT 
c ă u ta ţ i  a  ve jus tif ica  p rin  leg e ,  aţi câ ţlu t d in  
c h a r “ (Ibidem, v^rs 4—5). Dară ce este aceasta? E 
necesar deci a desfăşura faptul mal clar. Oare-caril 
«hrestinl dintre lu.deT, stăpâniţi .încă de prejndiţiile 
Iudaismului, iriibi taţi tot-odată şi de slavă deşartă, 
voind a-şî apropii loru-şl demnitatea învăţătorilor, 
^fi venit între Gîlatenl, unde invăţati că trebue a se 
circumcide, a. păi!i'Sâmbetele, şi lunile nouă şi a nu 
îngădui pe Pavel;: care combatea aceste obiceiuri. Căci 
<diceau ii, că dis :ipuliî luTf Petru, Iacob şi Ioan, cei 
ânfgt Apostoli aî|]lui Christos şi petrecătorl cu el, nu, 
împedecaQ aceste^ obiceiuri. Şi îa adever că nu Smpe- 
decaO, însg aceasta nu-o făceai! -fiind-că  o credeaâ- 
ca dogmă, ci mal mult ca concesie la slâbăciunile 
Iudeilor carif credeaţi; ne când Pavel predicând e- 
■vanghoiia ginţiior, nu avea necesitate de ast-feliii de 
■concesiuni. înşelătorii aceia, Insg, fără a spune cău
şele pentru care ceî-1 alţi conced au, amăgiaG pe cel 
■simpli dintre Galatenî, dic6ndu-Ii, că nu trebuie a  
Îngădui pe Pa vei, căci acesta de abia eH şi astă-dl 
s ’a arătat, pe când cel de pe lângă Petru sunt cel 
•ânlei ; acesta (Pavel) a fost discipul al Apostolilor, 
pe când aceia au fost'al iul Christos; acesta (Pavel) 
-e singur, pe când cel de pe lângă Petru sunt mulţî, 
şi stâlpii bisericeT. Pe lângă aceasta ’1 defăimai! ca 
ipocrit, dicând că chiar el care combate circumcisiu- 
nea acum, altă dată se vede făcând us de ea, şi alt- 
feliQ v8 predică voug, altfeliu predică altora.

Deci când el (Pavel) a vedut o naţiune in t r e a ^  în 
ferii ere, şi un foc puternic aprins în biserica Gala te
rnilor şi întreaga clădire ameninţată a cârtea, a £est



eupmiisj de & iiemqUemire şi o mânie dreaptă. Acea
sta 0 şj învederează el ţlic^nd: „A şi vo i sa fiu a- 
eu m  ia  voi şi sa-rni sch im b  v o c ea  m ea*  (CapiL 
4, Sub aslfeliil de nemulţumire deci, el scria a- 
xieastâ epistolă, justificându-se pentru tote. De Ja în
ceput dsî&I, el se adresa za dîrect-la faptul care-i săpa 
consideraţia Iu), adecă la aceia despre care vorbiaft 
duşmanii lut, că ceM-alţî (Petru, Iacob şi loan) a fost 
discipull aMuT Christos, ’eară el (Pavei) a fost discipul 
#1 Apostolilor. De aceia şi Începe epistola astfeliâ : 
„Pavel Apostol, nu de la omeni, nici prin omeni". 
înşelătorii aceia, cum arn spus deja, (Jiceau că el (Pa- 
veî) eşte cel mal de pe urmă dintre toţi apostolii,, 
si c& de aceştia a fost învăţat. Petru însfi, Iacob şi 
loan afl fost chemaţi şi mal ’ânteîti şi corifei sunt ai 
apostolilor; pe lângă aceasta şi credinţa o aO primit 
de la Christos, şi deci i o r  mal cu samă trebue a crede 
de cât lui Pavel; aceia nu îrapedecă circumcisiunea,. 
şi nici de a nu păzi legea. Acestea deci şi altele ca 
acestea spun6ndu-li, spre a înjosi pe Pavel pe de o 
parte, eară pe de alta spre a  înălţa slava celor-1-alţV 
nu doră spre a-î lăuda, ci spre a amăgi pe Galatenî. 
î-a convins de a fi atenţi la prescripţiunile Iegel„ 
fără nieî un folos. Cu drept cuvânt deci începe in aşa 
mod epistola. Fiind că iî ii batjocuread învăţetura 
lui, dicend că a luat-o de la 6mmiî, pe când învăţă
tura lui Petru era de Ia Christos, chiar de la înce
putul epistolei se ridică contra acestei aewsaţhml, di* 
când că el este „Apostol nu  de la  omeni, nici. 
p r in  6 n ie n l“ .

Ji’a botezat cu adevSrat Anania, dară nu el l-a scă
pat din rătăcire şi nici că el l-a atras la credinţă, ci 
JB&uş] Christos de sus l-a vorbit cu acea voce, prin 
căEfi a fost atras. Pe Petru şi pe fratele Iul, pe 
îoau si ne imtele luî î-a chemat Mântuitorul, pe când
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sumbla pe lângă marea Galileil, eară pe Pavet l-a r i 
dicat la c e r i u l  Şi după cum aeeia nu a Ci fost chemaţi 
de a doua oră, ci imediat părăsindu-şî mrejele şi ce!e- 
1-alte, l-aâ urmat, to t aşa şi ei, de ia ântfiia chemare 
a fost ridicat Ia cea mal mare înălţime, si odată cu 
botezul şi resboitt ne 'mpăcat contra Iudeilor a înce
put, şi a covârşit pe cel-l-alţl Apostoli. « A m  m u n 
cit mal m ult de c â t  dânşii"  (I Corinth. 15,10). In 

! aceasta epistolă însâ nu dice aşa, ci-I place de a se 
pune pe aceiaşi linie. Ceia ce-1 preocupa era, nu de 
a  se arăta pe sine maî pre sus de cel-l-alţl, ci de a 
nimici scopu! înşelăciune!. Ceia ce dice mal ânt6iu, 
j,nu de la 6menl“, era comun tuturor Apostolilor, 
căci predica ’şî are începutul şi rădăcina de sus ; eară  
când dice: „nici p rin  6menl“, aceasta este parti
cular al Apostolilor, căci nu prin 6menl l-a chemat, 
ci însuşi Mântuitorul prin sine. Dară de ce nu a a- 
mintit el despre chemarea sa şi să ^ică: „Pavel ch e
mat nu de la  omeni", ei a amintit de apostolie ? 
Fiind că despre aceasta era vorba. Duşmanii lui di- 

’ceaii. că i s’a încredinţat învăţetura de omenî, de a- 
postoll, şi deel lor trebuia să urmeze. Dară cum că 
nu de cătră 6meni i s’a încredinţat învăţetura şi a* 
postolatul, o declară Luca dicând: „împlinind ii 
s e rv ic iu l  Domnului şi pos tind , a dis sp ir i tu l  
s ân t ,  osebiţi-ml pe Barnaba şi pe Pavel" (Fapt. 
13, 2), de unde se învederează că autoritatea fiului 
şi a sântului Duch este una şi aceiaşi. Deci când dice 
că era trimis de Duchul sânt, se înţelege că de Fiul 
a fost trimis. Aceasta o învederează el şi în alte lo
curi, atribuind-o spiritului luî Duinnedeu. Aşa de pildă 
discutând cu presviteril Miletului dice: „ L u a ţ î  am in te  
de v o i înşi-vâ şi de tu r m a  la c a re  sp ir i tu l  sân i

■ v 'a  p u s  p a s to r i  şi e p is c o p !“ (Fapt. 20, 28), de ş
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în altă epistolă £ice: „Pe car ii  f-a pus Dumne- 
eLetf în biserică, ântei pe Apostoli, al doilea 
pe Protetl, apoi .pe Păstori şi Dascăli" (1 Co- 
iflttEla, 12,28). Avstffsiiu deci;el cu indeferenţâ întrebu
inţară. cuvgntuUşi câte odată acţiunile Iul Dumnedeu 
l(! crmnesce ale sântului Dach, eară altă dată acele 
a l e ’sâutuîuî Ducii le ia ca ale lui DumrtedeO. De alt- 
feliQ, şi gurile ereticilor le astupă când dice: „ P r in  
Iisus „Christos şî Dumnezeu ; Tatăl Dacă Pavel 
a r  fi mencionat numai de Tatăl prin acea particulă, 
„ p r in “ , pote că il ar fi născocit sofisme, dicGnd că 
acel „prin“ se potrivesce Tatălui, la care se rapor
tează acţiunea fiului; dâră acum el mencionând de 
Fiul şi de Tatăl Ia un loc, şi întrebuinţând cuvântul 
în comun, o astfeliâ de suposiţiune nu-şl mal are lo
tu l  de a fi. A cum el face aceasta nu ca cum ar 
.atribui- tatălui tote acţiunile fiului, ci arată că a- 
cest cuvânt nu introduce nici o deosebire esen
ţială. Ce vor dice deci acel ce-şl închipuesc ore- 
care împuţinare/ când la botez se pronunţă acele cu- 

■winte: „în numele Tatălui şî al Fiului şi al Sân- 
ituluff Duch. se  b o te a z ă ,  e t c . “ ? căci dacă prin 
ifaiplul că Fiul se pune după tai ăl at* presupune infe
rioritatea Jiului, iată aici Apostolul începe tu Fiul şi 

«vine Ia Tatăl?  ce am putea $ice deci? Dară s£ 
mu -pronunţăm nimic defăimatoriG. Nu trebue a nt 
trevolta certându-ne cu dânşii pentru adevgr, ci chiai 
■de «"a-r înfuria ii de o mie *de ori, este totuşi nece 
sar ca noi să păzim măsurile evseviel. Şi după c-an 
nu am numi pe fiul mal mare de cât tatăl, prin fap 
iul eâ Pavel înenciouează mal ântgifi pe Christos, căc 
aceasta ar fi cea mal de pe urmă nebnnse şi exageraţie d 
-ori ce impietate ; ast-feliu şi în acel ioc unde Fiul e pu 
după Tatăl, nu trebue a considera pe Fiul inferior Tatălu
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„Inelul ce l-aj înv ia t  d in  m o r ţ i" .  Dară ce faci, 
Pavele ? Vroind a introduce în credinţă o.i^enl carii 
ludaisază nu adtiei 3a mijloc nimic din acele a rgu
mente strălucite, }ca de pildă când serial Filipenilor 
dicend, că „In 'chipul lui D u m n e d e u  fiind, n u  
a  so co ti t  a  fi ca  o ră p i re  în to cm a i cu  D u m - 
$ e t i“ (Filip. % 6.), ceia ce după aceasta scriind E- 
breilor strigai că „E ste  s t ră lu c i re a  s lave i,  şi cha- 
ra c te r iu l  ip o s ta su lu l  Iul“ (Ebr. 1, 3.), ceia ce Încă 
din început fiui tunetului (loan) striga, că „ L a  în c e 
p u t  e r a  c u v ân tu l ,  şi cu v ân tu l  e r a  la  D u m n e -  
<^ea, şi D um neţIeQ  e ra  c u v ân tu l"  (loan 1, 1. 5. 
19 etc.), ceia ce însuşi Iisus vorbind de multe ori 
Iudeilor dicea, că aceleaşi lucruri le pote săvîrşi ca şi 
Tatăl, şi că are aceeaşi putere ; nimic din acestea nu 
spui, ci lăsând la a parte tote acestea ’ţl amintesc! 
numaT.de economia corporală a; lui, şi aduci la mij
loc crucea şi mortea? Da, respunde el, căci de ar fi 
fost vorba de nisce omen,^, cari! nu-şl închipuiai lu
cruri mari de Cliristos, pote că era bine de a li spu
ne acelea; dară acum fiind vorba de omeni carii tre- 
bue a fi pedepsiţi şi carit dacă s-ar depărta de leg-e 
se vor rescula contra nostră, de aceia deci amin
tesc de un fapt, prin care e desfiinţată ori ce 
necesitate de lege, voiu să dic de bine-f'acerea cru
cii şi a învieri), accesibilă tuturor. Căci a dice : la 
început era cuventul, şi că în chipul lui Dumnezeii 

sei*a, şi a se face egal lui DumnedeQ, şi altele de a- 
'cest i'eliti, arătaQ de sigur Dumnedeirea cuvântului, 
îiisă aceasta nu ar fi contribuit cu nimic în caşul de 
faţă; pe când dicâjid: „celui ce Pa în v ia t  d in  
m o rţ i  “ , se amintesce prin aceste cuvinte capitalul 
bine-faceri lor lui pentru noT, ceia ce nu puţin con

tribu ia  în chestiunea ce-1 preocupa. Căci mulţi dintre
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omeni cbiciauesc o da atenţiune nu cuvintelor cari 
represintă piăreţia Iul DumnedeUr ci acelor cari a ra
tă bme-facerea lui cătră omeni. '• Pentru aceia deci 
trecând acelea cu vederea, vorbesce despre bineface
rea făcută nou6. Dară ereticii daţi asalt nefolositori* 
<*.ând dic : iată că Tatăl învieaţlă' din morţi pe Fiul. 
După *ce dînşil s-aii fost inbolnâvit odată* eu voiajor 
asurdesc, câod e vorba de cele mal înalte dintre 
dogm e; earâ când e vorba de cele înjosite, care sunt 
dise în scriptură. apt-feJiâ, fie cu privire la corp, fie 
pentru respectul cătră Tătâl, fie pentru altăi ore-care 
economie, ii acestea le preferă : pe care exaininân- 
du-le prin ele înseşi, vom vedea că tocmai pe deuşii 
îi vatăină. Şi, iu adever eti cu plăcere i-aşl întreba : 
din ce causă vorbesc aşa ?=4re voiesc a arăta pe fiul 
slab şi neputincios de â  învia un corp? şi cu tote 
acestea credinţa in el, ba chiar şi umbrele credin
cioşilor în el făceaţi de a  învia morţii. Apoi cei cre- 
dincio$şt, deşi erau şi dânşii muritori, dacă numai 
cu umbra acelor corpuri de lut, sati cu umbra haine
lor cu cari erau îmbrăcate acele corpuri, şi totuşi 
înviiaîi pe cel, morţi, ore el pe sine însuşi nu a pu
tut să. se ridice diri morţţ ? Şi cum ore, nu este a- 
ceasta 'o  nebunie pe faţă şi o sporire de demenţă? 
Ce ? nu l-a! audit pe densul dicgnd : „R isip iţi t e m 
plul acesta, Şî în trei ţlile îl voia ridica" ?' 
(loan % 19, 10, 18), şi earăşl; „putere am d e  a’mî 
pune sufletul mea, şi patere am earâşi de a-1 
lu a "  ? Şi pentru ce se dice că tatăl l-a înviat din 
morţi ? Pentru aceia că şi tatăl face toţ ce şi el (fiul) 
face : şi mal dice aceasta apoi în respectul tatălui, 
şi din causa slăbiciune! auditorilor.

„Şi toţi fraţii ce! împreună cu mine". 
De ce 6re nici într’o epistolă n’a adaos el aceste vor
bei-—ei sau câ’şl pune numai numele seâ, saCt doufi
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şi trei nume de ale discipuliior Iul? pe când a ief 
pune o mulţime, şi nici nu-I mencioneadă pe nume; 
din ce causă face el aceasta ? Duşmanii lui il defăi
maţi, că el singur predică contra lege! mosaice, şi 
că numai el introduce inovaţiunl în dogme. Voind deci 
de a  reslurna bănuiala lor, a intercalat în epistolă ş i  
pe fraţi, probând că ceia ce scrie, o face după părerea 
eomunâ a tuturor.— „B ise ric ilo r  G a ia t ie l“ , Nu n u 
mai un singur oraş, nici două saii trei, ci tu Întrea
ga naţiune a Ga Ia tenii or se întinsese acest foc a l 
înşălăeiuneî, Privesce şi de aiil indignarea lui, căci 
el nu dice: iubiţilor sati celor sanţiţî cum obiclnuesce 
pe aiurea, ci simplu „B ise r ic ilo r  G ala tie l" . Aeeas- 
ia-1 arată pe dânsul ca având durere mare şi profund 
mâniat asupra lor, ne numindu-î după numele lor 
saG săi salute cu acea iubire obicinuită lui, ci că a -  
dresază tuturor bisericilor; şi nicî măcar nu adauge 
bisericilor lui Dumnezeii, ci simplu :, B ise r ic ilo r  G a-  
la t ie l“ . Aşa dară ehiar din început se grăbesce de 
a atinge starea lor revoluţionară; pentru care pune 
şi numele bisericeî, ruşinândn-1, şi punendu-I pe td^î 
Ia un Ioc. De alt-feliti ii ca desbinaţl în multe părţi 
nici că a r  fi putut a  fi numiţi eu această denumire,, 
pentru că numele de biserică este nume, ce însamnă 
concordanţa şi conglăsuire, „ C h a r  v 6 uS şi p ace  d e  
,1a D o m n u l n o s t ru  Iisus C h ris to s  şi d e  Ia D u m 
n e z e u  ta t5 l“ . Peste tot locul pune de necesitate 
această formulă, eară mal-cu samă scriind Galate- 
nilor; fiind că dânşii erail primejduiţi a cădea din 
char, de aceia se rogă lui Dumnedeu pentru dân
şii de a -1 recâştiga e a ră ş l ; şi tot-o-dată fiind că ii 
se resboiaQ contra lui DmnedeQ, îl r6gă de a-î reîn- 
torce spre pace. „DumneţJeQ ta tă l"  (0 eo£> aa-cp 
Şi de aice earăşl se dovedesc ereticii vinovaţi. Căci
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lie iî, că loan- de aceia dice în exordul evangheliei: 
;Şi ■.Dumnedeft era cuventul» (x-xt Oso? rjv6 X<ivoc), pu- 
ieud pe Diimnedett nearticulat, pe când cuvântul (o 
vrift#) este articulat, —pentru că introduce dumnedeirea 
®HS( ca mal mică de cât a ta tă lu i ; şi earăşl că a- 
s s te  unde Pavel vorbesce de fiul ca fiind în chipul 
lan )>uninedeil (ev fJLop'fţ) 6aoo uTiâpXe'.v), nu vorbesce 
despre tatăl, pentru ea şi aici numele lui Dumnezeii 
se gasesee nearticulat. Dară aici ce vor putea spune, 
$tod Pavel "di.ee uu numai de la Dumnedeu, ci „de 
te Dumnedeu ' T a t â l “ ? Tată numesee aici pe Dum- 
irenîgîî; nu ca să-I colacheze, cî certându-i forte aspru 

âimntesoe causa pentru care ii au devenit f i i ; căci 
lîâ prin lege, ci, prin baea re nas cer el s’aO Invredni- 
eîf: de această cinste. De aceia peste to t locul şi 
oMTât de la. început tace a se întrevedea urmele bine
facere! Jîjî Dumnedeii, şi numai cât nu d ice : vot, robi 
h4 liil, duşmani ş i ’înstreinaţ.1 de dânsul) cum aşa fără 
d,® veste numiţi tată pe DumnedeO? nu cumva ore 
\4a acordat legea această înrudire ? de ce dară  pără- 
s*ttd -pe acel ce v’a adus in această înrudire, alergaţi 
ea r a şt spre pedagog? Dară nu numai numele de tată, 
ci şi' u urnele, fiului este suficient d e a  arăta bineface
rea^ căci Iisus de aceia se va numi: «că el va mân
tui pe poporul seu de păcatele lor» (Math. 1, 21). 

-eai:a denumirea de Christos înseamnă ungerea Sf 
Duch.

„Gelul ce  s ’a  d a t  p e  s ine  p e n t ru  p âca te lf  
nost re "  (vers. 4), Vecii aşa dară, că nu a purtat vre 
un serviciu de sclav sati forsat, şi nici că s’a preda 
de cineva, ci singur s’a dat pe sine? aşa că, eân 
tu audt pe loan dicSnd, că pe fiul sefl cel unul nâs 
’eut l-a dat tatăl pentru no î, , să nu împuţinezi pec 
tru aceasta demnitatea tîuluî, şi nici să’U închipuest 
ceva omenesc. Căci deşi se dice că tatăl l-a dat, n



se spune aceasta pentru ca tu să înţeleg" vr’uc ser* 
vicift de sclav, ci ca să afli că aceasta ă fost şi pă
rerea tatălui, ceea ce de ait.feliu şi Pavel a a ră ta t  
dicfind: „după voin ţă  lui Dumnedeu şi tatăl 
n o s tru ^ J  nu după ordin, ci dupa voinţă. Şi fiind că 
una şi aceeaşi este voinţa tatălui şi a fiului, apoi ceia 
ce a voit fiul, aceasta şi tatăl a voit. „Pentru pa- 
catele n o s t r e “ . In mii şi nenumărate rele am petre 
cut, şi el-am vinovaţi de cea mal grea pedeapsă; 
legea nu numai că nu ne-a scapat, ci ne-a şi con
damnat, pe de o parte scoţfind mai în evidenţă pă 
cătui, earâ pe de altă parte ne-putend a  ne ^ l ib e ra  
sati a înceta urgia lui Dumnedeti. Fiul Iul Dumnedeti 
înse, chiar şi acest imposibil î-a făcut posibil, desle- 
gând pacatele,_pe duşmani punându-I în rîndul prie
tinilor, şi dăruindu-ni şi alte mii de bunătăţi. Apoi 
ţlice : „ca să  n e  s c 6 tâ d in t r 'a c e s t  secu l v ic le a n “ . 
Unii eretici se acaţă de această vorbă, defăimând 
viaţa presentă, şi pentru aceasta aduc chiar mărtu
ria lui Pavel. Iată, ţlic iî, că el a numit secuiul pre- 
sent viclean. Dară, spunem!, ce ore este seeul? timp 
Îd dile şi ore. Dară ce ? intervalul dilelor este v i
clean, sati pote şi drumul sorelul? I)ară aceasta n i
meni nn ar dice-o vre-o-dată, chiar de ar căde în 
cea mal de pe urmă rătăcire. Insă, dic ereticii, nu a 
vorbiL de timp, ci a numit vicleană viaţa presentă. 
Şi cu tote aceste vorbele mencionate nu spun aşa 
ceva; Îns6 voi nu insistaţi asupra cuvintelor, din care 
de alt-feiiu singuri v-aţl împletit acusaţiuniie, ci înşi-ve 
v6 deschideţi calea erminiel (explicărel). Deci n i’veţî 
permite şi nou6 a explica cele dise, şi aceasta cu a- 
tă t  mal mult, cu cât interpretările nostre sunt şi ev- 
seviose şi au raţiunea de a fi. Deci, ce am dice noi: 
că nici un rM  nu ar deveni vre-odată causa vre unul 
bine, pe când viaţa presentă este motiv de mit de

-  13 -
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■cununi şi de atâtea recompense. Chiar însuşi Pavel o 
laudă Sn mod iperbolic, când dice: wearâ d a c ă  tră
iesc în corp, este fructullucrului, şi ce voiţi 
alege, nu sc iţ i” (Filip. 1/22). Dară alegerea el şi-o 
propune în a trăi aici, pentru care preferă traiul de 
aici, de cât a şe descompune şi a fi cu Christos. Dacă 
ar fi vicleană, nu ar fi spus el acestea despre dânsul. 
-Nici odată nu a întrebuinţat cineva r 6ul spre a ajuge Ia 
bine, după cum se scie, că nu desfr&narea ne va duce 
ia  înţelepciune, safl invidia la familiaritate şi priete
nie. Şi chiar Pavel când Yorbesce despre corp că : 
„Iegel lui nu se supune, căci nici nu pote" 

«(Rom. 8, 7), Jasă a înţelege, că rfiutatea rgmă- 
n§nd răutate nu pote s ă ’ fie virtute. Aşa dară c'ănd 
audi clicendu;se secu l viclean, tu să  înţelegi faptele 
ceie viclene, intenţiunea cea stricată. Căci doră n'a 
venit Cbristos ca să ne oicore şi să ne scotă din 
viaţa presentă, ci ca tasându-ne în lume, să ne pre
gătească dfe a ne face vrednici de viaţa cea din ce- 
riurl. De aceia şi dice el, pe când conversa cu ta tă l : 

s „Şi aceştia remân in lume, earâ, eu vin la  tine. 
Nu m£ rog ca să-l ridici pe denşii  din  lum e, 
ci ca sâ-I pazescl cel viclean" (loan 17, 11/ 
15), adecă de rfiutate. Dară dacă nu te mulţumesc! cu 
acestea clise, şi incă stăruiescl a nunii vicleană viaţa 
presentă, atunci nu condamna pe cel ce se sinucid. 
Căci precum nu merită acusaţiunî cel ce se scapă pe 
sine din vr'un rgsi, ei din contra e vrednic de cununi, 
to t asemenea şi cel re prin o morte forsată, prin 
ştreang saft in* a lt mod, încetând de a trăi, nu ar fi 
-drept de a fi acusat, după vot. Dară pe unii ca aceş
tia şi Dumnedeti ii pedepsesce mal mult ca pe uci- 
•g.aşV şi noi cu toţii ’l detestăm, cu drept cu v ân t: 
căci dacă a omori pe alţii este un fapt r£u, cu atâl 
«nai , mult iocă a  se omori pe sine. Dacă, deeî, viaţf



_  15 —

presentă. este vicleană, ar trebui să încununăm pe cel 
ce ne omoră, fiind că oe scapă de viclenie. Afară de 
acestea, chiar din cele ce dic ii, se prind în vorbe. 
Aşa bună-oră dic, că s6rele este Dumnedeu, eară după 
sore şi pe lună o numesc DumnetJeG, încbinându-li-se 
ca unor cause a multor bunătă ţi; inse acestea ie $ic 
bătŞndu-se în capete. Şi In adevăr, dacă trebuinţa a- 
cestora .cum şi a tuturor stelelor spre nimic alt nu 
contribuie, de cât numai spre păstrarea vieţeî pre- 
sente, pe care ii o numesc vicleană, hrănind’ corpu
rile şi iuminându-le şi producând fructe, cum atunci 
aceşti $el, după părerea vostră, întrebuinţază a tâta  
osteneală în coriQpunerea şi susţinerea unei vieţi vi
clene? Inse nici sleitele nu sunt Du m ne d el, Domne 
păzesce, ci lucruri făcute de Dumnezeu spre trebuinţa 
nostră, şi nici lumea nu este vicleană. Dacă tu însă 
îmi spui pote de ucigaşi, de desfrânaţi şi de profana
torii mormintelor, apoî tote acestea nu ati a face ni
mic cn viaţa presentă, căci aceste păcate nu sunt 
resultatul vieţeî corporale, ci resultatul intenţiunilor 
corupte. Pentru că dacă acestea ar fi resultate ale 
vieţeî presente, nimeni nu a r  putea fi liber şi curat, 
pe resonul că ea (via|a| le clironomisesce în totul. 
Acum privesce la acele însuşiri ale vieţeî corporale, 
de care nimeni nu se pote dispensa. Şi care sunt a -  
Vestea ? a mânca, a bea, a  dormi, a cresce, a simţi 
fomea, setea, a se nasce, a înceta din viaţă, şi în fine 
tote de acest felia. De acestea nimeni nu scapă, nici 
păcătosul, nici dreptul, niel imperatul, nici prostul, 
ci toţi suntem supuşi acelei necesităţi a natureî. Tot 
aşa şi a face rele ; dacă ar fi aceasta moştenit de 
viaţa de la natură, nimeni de sigur nu le-ar putea 
evita, după cum nu se pot evita nici acelea. Să nu-mi 
spui înse, că sunt rari cel ce fac fapte bune, pentru 
că de necesităţile corporale nu vel găsi nici odată 
vre-unul scăpat. Ast-felifl că întru cât se va găsi mă-
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:ar unul'făcând faptă bună, întru uimic nu se va vă
tăma chestiunea. Ce spuî, nenorocitule şi nemernicu
le ? este vicleana viaţa presentă, in care am cunos
cut pe Dumnedeu, în care filosofâm asupra vieţeî vii- 
tore, în care am devenit din 6menl îngeri, şi dănţuim 
cu puterile cele de sus? Care altă dovadă vom mai 
căuta, spre a ne încredinţa despre părerea vostră,cea 
vicleană şi corupta? Pentru ce Pavel a numit cofupt 
secolul present ? A usat şi el de obiceiul comun; 
căci şi noi obiclnuim a dice: astâ-dî am avut o di 
rea, criticând prin acfeasta nu timpul, ci fapta şi îm
prejurarea. Tot asemenea şi Pavel, criticând intenţiu- 
nile cele viclene, se conformă obiceiului ; arată tot
odată însfi, că Christos ne-a mântuit de păcatele cele 
d’înainte şi ne-a asigurat de viitoriu. Căci când el dice: 
„cel ce  s ’a d a t  pe s ine  p e n t ru  p e c a te le  n o s tre "  
aceia a a ră ta t ;  eară când adaoge: „ p e n t ru  ca să  
n e  s c o tă  d in t r ’a c e s t  seco l v ic le a n ” , învederează 
siguranţa pentru viitoriu. Pe când Jegea a fost nepu 
tinciosă chiar cătră una din acestea, charul a fost 
puternic cătră amândouă. „După v o in ţa  Iul Dum
nezeu şi ta tă l  n o s t r u 1'. Fiind că dânşii (Galatenil) 
credeaţi că nu ascultă de Dumnedeu, dătătorul legeî,. 
daca părăsind vechiul testament vor intra în noul 
testament, şi pentru aceasta se temeaO, vine Pavel şi 
li îndreptează această bănuială a îor, dicând că a- 
ceasta e şi părerea tatălui. Şi nici că dice simplu 
„ ta tă lu i*  ci „ ta tă lu i  n o s t r u c e i a  ce pune încon
tinuu, ruşinându.I pe dânşii şi arătându-li că Christos 
e acel ce pe tatăl s6G l’a făcut tată şi a) nostru.

„ C ă ru ia  se  cu v in e  s la v a  în veci a m in “ 
(vers. 5). Şi aceasta e ceva~noQ în scrierile lui Pa
vela căci vorba «amin» nu o găsim nici într’o epis
tolă ţ>e la început, ci după multe altele.

Aici inse, arătând că cele vorbite eraţi suficiente
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ih acusarea Galatenilor, şi că cuventul era desăvâr
şit, pune pe „ a m in “ chiar in exord, de vreme ce 
crimele vâdife nici că afl nevoe1 de multa osteneală. 
Amintind de cruce, de înviere, de rescump6rarea de 
păcate, de siguranţa de viitoria, de părerea tatălui, 
de voinţa fiului, de char, de pace, de tot darul lui, 
sfârşesce cuvântul cu doxologie. Şi nu numai din a- 
ceastă causă a făcut aceasta, ci şi spre a se minuna 
de mărimea cliarulul eelui revărsat în cel mal înalt 
grad, şi spre a înţelege cine era& ii şi ce atl făcut 
Dumnedeti pentru denşil, fără veste şi în clipeala ochiu
lui, ceea ce de alt-felitt neputând a representa cu cuvân
tul a şi terminat iii doxologie, înălţând luî Dumnezeii nu 
valorea el, ci lauda cuvenită lui pentra lumea întrea
ga. Pentru aceia deci imediat după aceasta şi între
buinţează cuvinte forte aspre, întocmai ca şi cum ar fi 
fost înflăcărat grozav de ideea binefacerilor* Iul Dum- 
netlea. ţ>ic&nd „Căruia es te  slava în veci amin", 
începe cu cele mai aspre mustrări, scriindu-Ii: „Me 
m ir  că  a tâ t  d e  c u râ n d  v<S a b a te ţ i  d e  la Chris- 
-tos, carele v-a chemat prin  char, la alta evan- 
g h e l ie “ (vers. 6), Aşa dară, fiind că prin păzireâ le- 
gel credeaţi că vor putea mulţemi pe tatăl, întocmai 
cum credeai! şi Iudeii când persecutai pe Christos, 
tocmai acest ’fapt îl arată mal ânteiâ, că adică nu 
numai pe Christos ci şi pe tatăl îl în tărâ ta i il fă
când aceasta. Nu v6 abateţi numai de la Christos, 
dice, ci şi de la tatăl, când faceţi aşa. Căci după'cum 
vechiul testament nu este lucrare numai a tatălui, 
ci şi a fiului, ast-felifi şi charul nu este numai al fi
ului, ci şi al tatălui, şi deci tote sunt comune „T o - 
te  a le  ta tă lu i  m eu , ale mele s u n t “ . (loan Isl. 
15). Deci când dice, că se abat şi de la tatăl kwho 
aici doufi crime de odată, adecă, abaterea. cea 
mai grabnică abatere. Şi cu tote acestea tcuenrăî con
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t  rariul era demn de a cu sa re, adecă dacă după un 
timp mal îndelungat s-ar fi abătut. Cel ce cade de 
la ântâiul atac, dă probă de cea mal mare slăbăeiune. 
t e a t r u  aceia îl şi acusâ di când: dară ce ? nicî nu au 
nevoe de timp înşâletoril voştri, ci de la ântâiul atac, 
sunt in stare de a v6 nimici ? Şi care scuză o vet! 
putea avea ?; căci dacă în afaceri amicaleast-feliCt. de 
fapte sunt o crimă, şi demn de condamnat este cel 
ce părâsesce pe unul djntre prietinii sei cel mal princi
pali şi mal folositori, înţelegi de câtă pedeapsă nu 
pote fi vinovat cel ce se depărtează de DuinnedeO, 
care îl chiamă la densul. Când deci apostolul <Jice 
„m S rn ir“ , nu o spune aceasta numai ca să-l ruşi
neze, că după atâta dar, după iertarea păcatelor şi 
după acea filantropie iperbolică aii dezertat spre ju 
gul sclăvief, ci in acelaşi timp arată şi ce fditi de 
idee avea despre dânşii,—mare şi bine formată; căci 
dacă i-ar fi credul pe dânşii atât de simpli şi lesne 
de amăgit, nici că s a r  fi mal mirat de faptul întâm
plat. Dară fiind că v-am credul dintre cel curaţi, d i
ce el, şi dintre cel câştigaţi cu multă trudă, de aceia 
m6 mir; ceia ce de alt-feliO era de ajuns de a -r  re
câştiga şi a-I readuce la starea dinainte. Aceasta o 
învederează şi pe la mijlocul epistolei, când d ic e : 
.„ A tâ ta  a-ţî su fe rit  In z a d a r ,  d a c ă  cu  a d e  v â r â t  
în z a d a r"  (Cap. 3, 4). „Ve a b a te ţ i" .  Nu a dis 
„v-a ţl  a b ă tu t" ,c i  „vS  a b a te ţ i" ,  adecă : nu cred încă 
şi nici că consider amăgirea vostră ca eomplectă, şi suni 
convins că ceia ce a-ţl perdut, se pote earăşl recâşti
ga. Aceasta o şi dice el mal departe cu mal multă 
c la r i ta te :  „Eu  am  în c re d e r e  în  voi că  nimic 
a l tă  nu  veţ!  c u g e ta '1 (Cap. 5, 10).

„Cel ce  v*a c h e m a t  pe  vo i p r in  h a ru l  lu 
Christos*'. Chemarea este a  tatălui, însă motivu 
chemării este fiul; el este cel ce ne-a împăcat şi ne-;
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da t daru l căcî nu ne-am salvat din faptele legeî. 
'̂•Totc ale mele, a le  ta le  sun t, dice, şi a le  ta le  

a le  m ele"  (loan 17, 10). Aşa dară şi acestea şunt 
ale tatălui, şi acelea supt ale fiului, comune adecă 
la amândoi. Nu dice: „v6 a b a te ţ i  d e  la evan- 
g h e l i e “ ci „de la Dumnezeii, cel ce  v’a ch e 
m a t  pe voi", adecă pune aici tocmai aceia ce 
este mal înfricoşat şi mal .-suficient de a-T speria. 
Căci cei ce voiau a-i amăgi pe dânşii, nu o făceau 
fără de veste şi imediat, ci abătendu-I de la fapte cu 
încetul, fârâ a  se încerca pentru moment a-l abate şi 
de la persone. De alt-feliG aşa e amăgirea diavolului, 
-ca să nu-şl întindă cursele g6le ; căci de a r  fi dis : 
-«depărtaţi-vS' de Christos,» de sigur că s 'ar fi pădit de 
ii ca de nisce înşelători şi vătămători ; acum inse, 
lâsând'u-l în credinţa lor, cu viclenie atacă numele 
evangheliei, surpând ast-felitt în libertate, prin cele 
arătate, întreaga clădire, şiascundend ca după nisce 
cortine, prin numels acestea, pe dârrmătoril de zidiurl.
■ Deci, fiind că înşelăciunea lor il o nu miau evan
ghelie, cu drept cuvânt apostolul se luptă contra a- 
cestul nume, dicând : „La a lta  e v an g h e l ie ,  c a r e  
nu  e s te  a l t a “ (vers. 7) : şi bine $ice, pentru că nici 
hu este alta. Dară după cum pătimesc cel bolnavi, 
carii se va târnă prin mâncări vârtose şi tari, aceasta 
â  păţit-o şi Marcion în caşul de faţă. Acăţându-se 
de vorbele apostolului, ţlice: iată că şi Apostolul a 
$is. că nu este altă evanghelie; şi âst-feliu discipulil 
iul nici că primesc pe toţi evangheliştiî, ei numai pe 
jmul, pe care-1 forfecă după cum voiesc. Dară ce to
a m n ă  când el <Jice: „ D u p ă  e v a n g h e l ia  m e a  şi 
p re d ic a  lui Iisus C h r i s to s ? "  (Rom. 16,25). Cu a- 
&ev6rat că sunt de ris cele ce spun i î ; îns6 ori cât 
de ridicole sunt theoriile lor, totuşi este necesar de
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a le; censura pentru cel ce se amăgesc uşor. Ce dî- 
fcehi înse noi ?: ca chiar mit de persone de ar scrie- 
evanghelii, inse scria aceleaşi fapte, tote la uri loc 
compun o singură evanghelie, şi nimic din mulţimea 
celor scrise nu ar putea vătăma pe una din ele; pre
cum earăşl, daca chiar unul singur ar fi scriitorul şt 
totuşi ai‘ spune lucruri contrare, cele scrise nu pot fi’ 
un tot complect. Când noi dieem un a  e v a n g h e l ie  
saQ mat multe, aceasta nu stâ în numgrul scriitorilor, ci 
se judecă identitatea saO deosebirea celor dise. De 
unde urmează cu certitudine, i:ă şi cele patru evan
ghelii sunt una singură evanghelie. Când câte-şl pa
tru spun aceleaşi fapte, nu pote fkdeosebire între ele 
din caii sa deosebire! dintre persane, ci este una şi 
aceiaşi, pentru concordanţa celor spuse prin ele. Nici 
Pavel nu dice ucuni cu privire la numărul lor, ci a- 
supra deosebirel celor vorbite. Dacă, inse, alta este 
'evanghelia lui Matheia, şi alta a luî Luca, în ce pri- 
yesce puterea celor scrise şi exactitatea dogmelor,, 
apoi atunci bine fac că se acaţa de vorba lui Pavel; 
dară dacă sunt una şi aceiaşi, contenească vorbind- 
prostii şi, prefâcându-se a nu sci aceasta, ce de alt- 
felia pote fi priceput şi de copiii cel mici. „Sunt u- 
n ia  car ii  v£ tu lb u ră  şi voiesc sa strice e v a n 
g h e l ia  lui Christos" ; adecă, pe cât timp veţi fi să: 
nătoşl Ia mînte, pe cât timp veţi vedea lucrurile^ 
drept şi nu încrucişat, inchipuindu-v6 lucruri ce nu 
există,—nu veţi cun6sce alta evanghelie. Căci dupre 
cum un ochiQ tulburat, vede alt-ceva in locul reali- 
tăţel, tot ast-feliu şi o minte tulburată în desordinea 
raţionamentelor viclene, pătimesce acelaşi lucru, a- 
teaa f&tocmat ca şi nebunii, carii îşi închipuiesc cu 
faffeai aTi»&e â. de cât realitatea. Ins£ această nebunie 
« (sci rtrut!" fruaî grozavă, căci lucreadă vătămare nu 
în ©efe sorpurale.* ci .în cele spirituale, nu în lumina o-
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«muiui trupesc aduce vatamare, ci în a celot* sufletesc!. 
„Şi voiesc să strice evanghelia lu i  Christos.". 
De şi iî nu introdusese de cât o singură poruncă, saQ 
Cei mult două. din lege, adecă circumcisiunea şi ţi
nerea Sâmbetelor şi a lunilor noţ)6, totuşi apostolul 
ÎI mustră, probând că dacă se falsifică ceva cât de 
mic, se vatâmă chiar întregul, căci prin aceasta se 
ştrică evanghelia. întocmai ca şi cu monedele împu
ţii tescî : când cineva taie sa îi distruge ceva cât de 
mic din characteristica lor, atunci întregile monede 
sunt considerate de fa lşe; tot asemenea şi acel ce 
strică chiar cea mal mică parte din credinţa sănă- 
tosă, singur se vatămă şi chiar din început merge 
spre mal retl. Unde sunt acum cel cu ne judecă pe 
noi, cum că o ceartă zădarmcă ne povăţuiesce de a 
ae desbitia de iî ? Unde sunt acel ce dic, că nu este 
aici-o deosebire între noi şi aceia, şi că deosebirea 
iu provine de cât din iubirea de âutfeietate ? Audă 
ie ^ice Pavel: că cel ce introduc ioovaţiunî cât de 
micf, strică evanghelia. Aceştia îns6 nu introduc ceva 
mic, când dic că fiul lui Dumnezeii este creatură. Nu 
al audit că şi în vechiul testament .se scrie, că cel 
ce ad’ură  lemne în diua Sâmbetei este pedepsit, de şi 
au se calcă de cât una din porunci, şi încă nu din cele 
foari ? Nu al audit cum. Oza, pe când sprijinea chivo
tul legef, ce urma a cădea, a murit imediat, pentru 
;â s ’a atins de el, fapt ce nu aparţinea serviciului 
ui? Apoi dacă călcarea Sâmbetei şi atingerea de 
■invotul ce cădea la pămfint a adus* pe Dumnedeti 
n tr’atâta indignare, că nici măear de cea mal mică 
ertăre nu a învrednicit pe cutezătorii, ore cel ce va- 
âmâ dogmele cele înfricoşate şi nespuse, se va bu- 
ura de iertare saft justificare ?’ De sigur că nu. Şi 
tfusa tuturor relelor este chiar aceasta, că noi nune 
adignăm pentru faptele cele mici. De aceia s ’aO in- 
rodus cele maî mari pâcate, pentru că nu se dă cu-
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veuita atenţiune spre cercetarea celor mal mici. Câcf 
întocmai ca şi la corp, când ceî ee despreţuitsc ra- 
joele lasă a  se nasce friguri, putredire şi în fine morte,, 
tot aşa se întâmplă şi cu spiritele, când trecând cu 
vederea cele micî, lasă a  se introduce cele mal mari 
pgcate, Cutare, $ice, greşesce că postesce, de şi nu 
este vr’un lucru mave sati pâcat de a nu posti;,; ui> 
altul e sănătos cu credinţa cea dreaptă, însg la un 
moment, făcând pe ipocritul, a t ra d a t-o ;  nici aceasta 
nu e v r’o greşală m are ; un altul mâniat a ameninţat 
a  se departa de credinţa cea dreaptă, dară nici ace* 
sta nu este vrednic de pedeapsă, căci, dice, a greşit,, 
din supărare şi mânie. Mii de picate fie asemenea 
natură ar găsi cineva pe fie-care di introduse în bi
serici. De aceea ne-am făcut de r*îs înaintea ginţilor 
şi a Ebreilor, făcându-se mif de schisme in biserică- 
Dacă ceî ee s ’a ti încercat a  se depărta de aşedămin- 
tele dumnedeescî, sati a  mişca din ele >ceva cât d& 
mic, ar fi tost pedepsiţi după dreptate, nu s’a r  fi năs
cut molima de faţă, şi nu ar fi eă$ut asupra biserici
lor atâta furtună/Vedl cum Pavel numesce circumci- 
siunea desfiinţare a evangheliei. Acum Îns6 sunt muîţt 
printre noi carii postesc aceiaşi di cu Iudeii, şi Sâm
betele Ie ţin împreună cu dânşii, eară noi răbdărcv 
cu generozitate, sati mal bine dis într’un mod mişe- 
lesc. Şi ee dic do Iudei, când multe obiceiuri şi de- 
ale ginţilor se păstrează de cătră ai uoştri; ghiciri şt 
preghicirl după sborul paserilor, simbole şi semnale* 
filelor, barurile de la naseere, şi acele hârtiuţl pline 
de totă impietatea, pe care la nascerea copiilor le  
compun imediat sjjîre r£ul capului lor, învăţându-i 
de la inceput de a suprima ostenelele şi du reri
le spre câştigarea virtuţeî, şi punendu-i * ast-feliti- 
sub t iran ia ' rătăcită a norocului. Dară dacă celor 
circumcişl Christos cu nimic nu li va folosi, celor ee- 
’şi a trag’atâtea re?e* cu ce-î va folosi spre mântuire
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credinţa lor ? De şi circumcisiunea a  fost dată de 
Dumnedeti, totuşi fiind-eă prin evanghelie a  fost desfiin
ţată ca uesevârşită la timp, tote midl6cele le întrebuinţa 
Pavel spre a o dssrădăcina. Dară apoi Pavel punea 
a tâta  interes îq desfiinţarea obiceiurilor Iudaice, e.e 
se păzau fără vr’un folos, şi noi să nu desrădăcioăm 
obiceiuri de ale ginţilor ? Şi care justificare o vom 
av ea?  De aceia astâ^d! interesele nostre chreştinescl 
le facem cu vuet şi tu lburare ; învăţăceii noştri plini 
de trufie aâ răsturnat ordinea şi tote atl devenit pe 
dos. Cât de puţin de i-ar admonesta cineva, ÎI necin
stesc pe mal marii lor, fiind-că noi îl educăm rătî. 
Ori cât de nesuferiţi a r  fi mal marii lor, şi chiar de 
a r  fi încărcaţi de mii de rele, tottişl nici atunci nu^f 
este permis discipululuî a fi insubordonat. Dacă Mân
tuitorul vorbind de învăţătorii Iudeilor £ice, că de 
vreme ce sta a  pe scaunul lui Moisi, e drept de a fi 
ascultaţi de învăţăcel, de şi aveaa fapte viclene, pe 
care ordonă de a nu le imita învăţăceii, de ce iertare 
pot fi vrednici cel ce necinstesc şi dispreţuiesc pe 
mal marii bisericeî, carii vieţuiesc cu blândeţe şi după 
charul lui Dumnedeu ? Deci dacă nu e permis de a  
ne judeca unii p ea lt i î ,  cu atât mal mult pe invăte- 
toriî noştri.

„Dară dacă chiar eQ/ saCt înger din ceriG 
v’ar predica altă evanghelie afară de ceea ce  
aţî primit-o, anathema sa fie" (vers 8).

Privcsce înţelepciunea apostolului. Ca să nu dieă. 
cineva, că pentru sîavă deşartă ’şî sprijine propriile 
şale credinţi, se dă anathemel şi pe, sine însuşi. Şi 
fiind că ii se refugia a dese-orl la demnitatea şi au 
toritatea lui Iacob şi loan, de aceia a  menciouat şi 
pe îngeri. Să nu-mi spui, dice, de Iacob şi de loan ; 
chiar unul dintre căpiteniiîe îngerilor din ceria de a r  
corupe predica, anathema să fie. El nu dice simplu 
„d in  ceriQ", fiind că de alt-feliu şi preoţii se numiafl
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Îngeri : „B u ze le  p re o tu lu i  sâ p ă z a s c ă  cu n o sc tn ţa  
ş i  gura lui legea sâ o cau te ,  c ăc i  el este în 
g e r u l  lui D u m n e d e u  a to t - s tâ p â n i to r iu lu l“ (Mala- 
ehia 2, 7), ci ca să nu cre< l̂ că bl vorbesce acum de 
aceştia, a adaos „din ce r i t i“ , făcend alusiune la pu-- 
teriîe cele de sus. Şi tiu dice: dacă vor vesti ceva 
contrar, saG vor resturna totul, ci dacă ar evanghe- 
liza ceva cât de mic, pe lângă cele ce ani evanghe- 
lizat noi, chiar de ar mişca ceva cât de neînsemnat, 
anathema să fie.

„C u m  a m  ţlis d e ja ,  a şa  şi a c u m  e a ră ş l  ţlic<£ 
(vers. 9),— Pentru ca să nu. creţii că vorbeie acestea 
sunt spuse din mânie, sati iperbolic, saG fără chib- 
zuire, le pune earăşl de a doun oră. Cel ce vorbesce 
ceva de la mânie, iute şi retractează ; dară cel ce 
de a doua oră spune acelaşi lucru, probează că ju
decând serios a spus aşa ; că a aprobat mal înainte 
in mintea sa, şi ast-felih a pronunţat vorba. Când 
Abraam a fost rugat de bogatul di’n evanghelie ca 
.să trimită pe Lazăr, a răspuns: „A ti pe  Moisi şi 
p e  P r o f e ţ i ; d a c ă 'n u  a sc u l tă  d e  ace ia , n ici de  
m o r ţ i i  înv ia ţi  nu  v o r  a s c u l t a “ (Luca 16. 29. 31}. 
Aici Christos introduce pe Abraam vorbind, arătân- 
-du-ni că sântele scripturi trebue a f: mal demne de 
credinţă, de cât chiar morţii înviaţi. Dară Pavel ce 
dice ? Şi când eu vorbesc de Pavel, earăşl de Chris
tos spun, pentru că el a fost care i-a mişcat sufletul : 
„ c h ia r  în g e r  d in  ceria pogorându-se“ adaoge, şi 
cu drept cuvânt. Căci îngerii ori cât de mari ar fi, 
nu sunt de cât servitori şi supuşi, pe când tote sân
tele scripturi aG fost trimise nu de servitori, ci de 
însuşi stăpânul a tote. Pentru aceia dice: „ D a c ă  vfe 
va  p re d ic a  c in ev a ,  p e  lâ n g ă  ce ia  ce  v ’am  p r e 
d ic a t" .  EI nu dice: cutare sad cutare, pentru că de
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ce ar fî,trebuit să mencioneze nume proprii, el care 
face us de aşa iperbolă, că pune la un loc pe toţi, 
şi pe cel de sus,,şi pe cel de jos?  Prin faptul că dă 
anathemel pe evanghelist! şi îngeri, el circumscrie 
orî te  demnitate, eară prin faptul că se dă singur 
anathemeî, el circumscrie orî ce familiaritate şi legiti
mitate, Să nu-mi spui, dice, «că vorbesc acestea cona- 
postolil şi tovarăşii tei»/ căci nici pe mine nu mg cruţ 
predicând ast-felih de idei. T6ţe acestea le face el* 
nu ca cum ar denunţa pe Apostoli ca pe unia ee 
calcă predica evangheliei, du, Domne păzesee, căci 
tot el spune: „ O r i  ed, ori ace ia , aşa  p re d ic a m "  
(I Corinth. 15, 11), ci voind a  arăta, că, când e vorba 
de adevâr, nu îngăduie a i se spune de demnitatea 
personelor.

„ O r e  a cu m  c au t  fav o re a  o m e n ilo r ,  sad  a  
lui D u m n e z e u  ? O r e  c a u t  a  p lă ce a  6 m en ilo r  ?  
d a ră  d a c ă  aşi p lă ce a  d m e n ilo r ,  nu  a ş i  fi s e r v  
a l  lui C h r is to s" .  (vers. 10).—Ue v-aşT amăgi pe voi, 
■dice el, spunându-vg aeestea, nu cumva ore aşî pu
tea sâ mistific pe DumoedeO, care scie şi cele as
cunse a le cugetului, şi tu care ’ml pun totă“siîînţa 
■de a ’I plăcea ? AI v£dut înţelepciune apostolică? ai 
vgdut înălţime evanghelică? Acestea Ie scrie şi Co- 
î-inthenilor dicend : „N u  ca  s ă  n e  jus tif icăm , ci 
c a  s ă  ve d a m  în le sn ire  d e  la u d ă  “ (II Corinlh. 5 
12), şi in alt loc earăşl: „M ie p re a  pu ţin  ’m l es
t e  a  fi j u d e c a t  d e  voi, sad  d e  ju d e c a ta  o m e-  
n escâ*  (l Corinth. 4, 3). Fiind câ el ca invăţgtoria 
se vede forsat a  se justifica înaintea discipulilor, o 
sufere aceasta, pe de-o-parte, eară pe de alta se mâh- 
nesce, nu doră din disperare, să nu fie una ca asta, 
ci pentru uşurinţa judecăţeî celor amăgiţi, şi-pentru 
că nu era crezut de denşiî. Pentru care şi dice a-
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cestea, ca şi cum ar spune: nu cumva ore vorba ’mî 
este cătră voi? nu cumva omenii ati a m 6 judeca ? 
Cuvântul rneti este cătră Dumnedeti şi pentru res
ponsabilităţile cele de acolo fac to tu l ; nu am ajuns 
la atâta  ticăloşie a falsifica dogmele, pe când urmedă 
a ne justifica înaintea stăpânului a tote pentru tote 
cele ce predicăm, Ast-feliO că in acelaşi timp jus- 
tificându-se şi tot in acelaşi timp şi ridicându-se con-, 
tra lor, a scris acestea. Nu se cuvine învăţăceilor de 
a judeca pe dascaliî l o r ; dar fiind că s’a* resturnat 
ordinea lucrurilor, diee, şi slaţi ca judecători at meî; 
aflaţi că multă vor^â cătră voi în justificarea me nu 
voiţi face; totul noi facem pentru Dumnedeti, şi lui - 
ne vom justifica asupra acestor dogme. Cel ce voe- 
sce a câştiga favorea omenilor, face multe fapte bă
nuite şi perverse, tace us de înşălăciune şi minciună 
ea să câştige fă vor ea şi să’şî atragă buna voinţă a 
auditorilor; pe când cel ce caufă favorea lui Dum
nedeti şi se silesce a-I plăcea, are nevoe de o jude
cată simplă şi curată, pentru că Dumnedeti nu pote 
fi înşelat. De unde deci reesă în mod cert, eă şi noi, 
(Jice, nu din causă că iubim ântăietatea, v8 scri
em acestea, cu dorinţa de a avea slavă din partea 
vostră, sati de a avea discipuîi, căci nu ne-am ocu
pat de a plăcea omenilor, ci luî Dumnedeti. Dacă 
aşi fi voit a plăcea omenilor, aşi fi tost încă printre 
Iudei, aşi fi persecutat încă biserica lui Dumnedeti. 
Cel ce despreţuesce naţiunea intregă, pe familiari, a- 
mici şi rude, şi se lipsesce de atâta slavă, schim
bând «-le tote pentru persecuţiunî, duşmănii, resboe 
şi atacuri dilnice, este invederat că şi acestea pe ca
re le dice acum, nu le dice cu dorinţa de a aves 
slava 6meniIor. Aceasta o a spus el, fiind că urm?

' a  povesti viaţa lui de mal ’nainte, cum şi transfor 
marea fără de veste, şi a arăta cu probe evidente 
că cu adev6rat el s*a schimbat, pentru ca sâ  nu ere
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dă, că face aceasta justi(icân.du-se lor. De aceia a  şî 
dis mal ’nainte: „Ore aeum caut favorea otne- 
n î lo r  ? “ Cunoscea el forte bice când pote fi t im pul 
oportun pentru corectarea discipulilor, şi prin u rm a
re. scia cânel tiebue a vorbi" ceva înalt şi mare. De 
şi ar fi putut ca să aducă din altă parte dovedi spre 
a  proba, că el predică cu dreptate, dovedi din sem
ne, dic, din minuni, din pericolele prin care* trecea, din 
închisori, din atacurile dilnice, din fome, din sete,, 
din golătate şi din altele de acestea, dar fiind dă 
cuvântul iul nu era acum cătră apostolii ce! minci
nos!, ci cătră adeve^aţit apostol», carii eraO compartaşt 
ia tote acelea, voit să die ia primejdii, de aceia din a ltă- 
parte începe vorba. Când se adresează apostolilor ce
lor mincinoşi, el pune pe faţă comparaţiunea, aduce 
la mijloc rabdarea lui în primejdii şi in fine d ic e : 
„Servitori al lui Christos sunt ? (ca un nebun 
vorbesc) mal mult eCt ; în ostenele mai mult, 
în b ă tă i  p e s te  m â su râ ,  în  înch iso ri  m a l  m u lt ,  
în- m o F ţF d e  m t i l t e - o r l  -- (H -G^rinth. 4  l r  â3)r  acu«i 
însă el’vorbesce de traiul lui de mal ’naiote, şi dicer 
„Vâ fac cunoscut, fraţilor, că evanghelia pre
dicată de mine nu „este~dujrâ 'onrrcărl'rrici nu- 
a ra  primit-o şi nici nu m-am învăţat de la om. 
ci prin descoperirea lui Iisus Christos" (Vers. 
11, 12). Privesce cum aceasta o susţine cu totă pu* 
terea, că adică a fost discipul al lui Christos, ne in
tervenind vr’un om, ci el prin.sine însuşi învredni- 
cindu*l a-1 descoperi intreaga cunoşcinţă. Şi care do
vadă a-I putea da necredincioşi]or, că Dumnedeâ’ţi-a 
descoperit prin sine însuşi, şi nu prin intermediul 
cui-va, acele misterii negrăite ? Viaţa me de mal 
’nainte, tlice ; căci nu m*aşî ‘fi schimbat fără veste, 
dacă nu ar fi fost DumneţleO care să-mi descopere.
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•Gel ce se învaţă de omeni, când sunt violenţi şi în
focaţi în chestiunile contrare, au nevoe de timp şi 
de multă artă,:spre a se convinge; dară acesta schim
bat fără de veste şi tocmai pe când furia lui a tin
sese punctul culminant, învederat că s’a învrednicit 
unei vedenii şi învaţeturl dumnedeescf, pentru ca 
astfeliu fără de’ veste să se întorcă la mintea sănă- 
tosă. Pentru aceia se vede forsat de a povesti des* 
pre viaţa sa de mal ’nainte, eară de martini invocă 
faptele petrecute. «Cum că m’a învrednicit unul năs
cut fiul lui Dumnedeti a m6 chema prin sine însuşi 
■din ceriurl, voi n u ’sciţî:  şi cum să sciţi, dacă n’aţi 
fost faţă ? dară cum că ani fost un persecutor aprig, 
aceasta’ o sciţi. Vestea despre asprimea me s-a pro
pagat până la vo), de şi distanţa dintre Palestina şi 
■Galatia este m are ;  a ş a c ă  de sigur nu s-ar fi impră- 
sciat Intr’atâta vestea, dacă nu era din parte-mi un 
exces de nesuferit îa toţi»* De aceia si dice: »A-ţT a* 
uţlit d e s p r e  petrecerea me In Iu d a ism , că p e s 
te m fisură  p e r s e c u ta m  b ise r ic a  lui Dumne^eQ 
ş i  o p u s t ia m “ (Vers J3). VedI cum vorbesce de fie
care fapt şi'l pune încă cu intensitate, şi nu se ru- 
şineadă? Nu persecuta biserica aşa cum s’ar întîm- 
pla, ci încel mai ’nalt grad „p es te  m S s u râ w, şi nu - 
numal persecuta, ci o şi pustia, adică se încerca să 
■o şteargă de pe faţa pământului, să o nimicească, 
să o dârîme, să facă a dispărea, căci aceasta e t rea 
ba pustiitorului. „Şi p ro g r e s a m  în Iu d a ism  m a l  
m u l t  de cât cei d e  ace ia ş i  v î r s tâ  cu  m in e  în 
n a ţ iu n e a  me, forte râvn ito riG  iîind de  părin- 
tescele m e le  t r a d i ţ iu n l0 (Vers. 14), Şi pentru ea 
să nu credî că faptul provenea din firea lui cea a- 
prinsă, a ra tă  că totul lăcea mişcat de zel, de şi nu 
după o exactă cunoşcinţă, şi nu persecuta spre aşî
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resbuna vre*o duşmănie ore*care, safi pentru slava 
deşartă/ ci „forte  râvn i to r i t t f i i n d  de p â r in te s c e -  
le  m ele  t r a d i ţ iu n l“ . ^  Ceia^el spune, aşa şi este; 
«căcî dacă cele ce făceam contra bisericei, dice, nu le fă
ceam pentru om, ci pentru ^el dumnecjeesc. greşit 
de sigur, însă zel înfocat, cum deci acum, alergând 
pentru biserică şi cunoscând cu exactitate adevărul,. 
ăşl face aceasta pentru slavă deşartă ? Dacă chiar pe 
când greşam şi totuşi nu mă stăpânea o astfel de 
patimă, ci numai zelul dumne^eesc mg aducea la a- 
eeasta, cu atât ma! mult acum, când am cunoscut a* 
deverul, a r  fi drept de a fi scutit de orl-ce bănuială 
de felul acesta. Odată cu trecerea me în credinţa şi 
dogmele bisericel, am departat orl-ce prejudicii! Iu
daic, arătând un mal mare zei de astă dată. ceia ce 
probează că cu adevărat eă am trecut la credinţa 
creştină, fiind stăpânit de zel dumnedeescn Pentru că 
dacă n’ar fi fost aceasta, ce alta ar fi’ putut, spune-mi, 
ca să contribue la o ast-fel de transformare, şi sâ-1 de
cidă de a schimba cinstea cu insulta, liniştea cu primej
diile şi odihna cu sbuciumarea ? Nimic absolut, de 
cât numai amorul înflăcărat pentru adevăr. ,

„ C â n d  a b ine-voit D u m n ed eo , cel ce  m-a a -  
Jes d in  p â n te c e le  m aicel m ele  şi m -a c h e m a t  
p r in  c h a ru l  s£u , ca sâ  d e sc o p e re  pe fiul s e u  In 
m ine , s p r e  a -1 p re d ic a  p r in t re  ginţr, nu m -am  
lip it  d e  c a r n e  şi s â n g e ."  (Vers 15,16).

Priveşce ce voeşce el a arata a ic i : adecă că şi timpul1 
în care el a părăsit credinţa Iudaică a fost hotărît de 
Dumneţled, şi că după o ore-care iconomie Dumnede- 
ească el a făcut aceasta. Căci dacă încă din pântecele 
maicel sale a fost ales a fi apostol, şi a fi chemat la 
acest serviciu, şi dacă a fost chemat atunci, eară el 
a  ascultat imediat, e cert că Dumnedeu, pentru o ca-
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■usă ore-care nesciută şi necuprinsă de mintea ome-' 
ţe a s tă ,  a aţnînat până alunei'chemarea. Şi care ar 
putea fi ore acea causă ? Pote că aşceptaţl cu nerăb
dare de a audi începutul istoriei, şi de ce nu a fost 
•chemat odată cu ceî doi-spre-dece; de cât ca să nu me 
depărtez de ceea ee e mal urgent, lungind prea mult 
vorba, rog dragostea voastră de a nu aş cep ta ca sâ a- 
-flaţt totul de la mine, ci a cerceta şi prin voî înşi-v6, 
şi pe Dumnedeu al ruga ca să vfi descopere. Şi noug 
ni-a dis dne-va, pe când vorbeam cătră voi despre 
transformarea lui, că. din ce causâ ore din Saul, cum 
se chema, l-a numit Pavel? Dară dacă pote arţt uitat, 
■apoi cetind în acea carte veţi sci tote. De acum uof 
vom continua in şirul curtatului, şi avem de gând să 
arătăm, cum earăşl nimic omenesc--nu^a-fost din cele 
.petrecute eu dânsul, ei tote au fost de la Dumnedeti, 
carele cu multă pronie a iconomisit tote cele atingâ- 
tore de deoşul. MŞ| m -a c h e m a t  prin C haru l s6&". 
Dumuedeu, însă, dice că pentru virtutea lut l-a chemat: 
„Vas al a leg e re !  "ml es te  m ie"  (Fapt.9 15.), eară 
•cătră Anania <Jicea: „Ca să  p o r te  n u m e le  mett 
în a in te a  g in ţi lo r  şi a îm p ă ra ţ i lo r ,“adică, că este 
-destoinic de a servi şi a face lucruri mari.

Aceasta se pune ca causâ a chemărel Iul. El, îns8, 
pesle tot Jocul dice, că totul datoresce charuluî şi fi
lantropiei lut cele! negrăite, cum bună-oră în urmă- 
toriul loc unde dice: „ D a râ  am  fost m ilu it ,"  nu că 
-doră am fost destoinc, sau apt, ci „ca să  a r a te  în  
m in e  to tă  în d e lu n g a  ră b d a re ,  ca  ex em p lu  ce 
lo r  ce  v o r  c re d e  in tr^n su l ,  s p re  v ia ţa  v e d n i c a “ 
;(I TimotheiO 1, 16), AI ve$ut umilinţă iperbolică? Pen
tru aceia, dice, eti am fost miluit, pentru ca nimeni 
să nu s6 d’esnădăjduiască, eăcl eti cel mal rM  dintre 
itoţi omenii, şi încă m-am învrednicit de filantropia iul.
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Aceasta o şi declară când dice: „că tn mine să a- 
rate totă îndelunga răbdare^ ca exemplu celor 
ce vor crede întrensul."

„ C a  să  d e sc o p e re  p e  fiul seci în m in e / '  Aiu
rea, inse, Christos $ ice : „ N im en i  nu  c u n 6 sce  pe  
fiu], fă ră  n u m a î  ta tă l ,  şi n im e n i  n u  cu n d sce  p e  
ta tă l  fă ră  n u m a i  fiul, şi c ă ru ia  v a  voi fiul sâ-I 
d e s c o p e re "  (Luca 10, ââ). Ai vgdut că şi tatăl des
copere' pe fiul, şi fiul descopere pe tatăl ? Tot ast-feM 
şi cu s lav a : şi fiul slăvesce pe tată], şî tatăl slăvesce 
pe fiul: „ S lâ v e s c e -m ă  p e  m ine , p re c u m  şi eu  
te -am  s lăv i t  pe  t in e "  (loan 17, 1. 4.). „C a  să d e s 
c o p e re  pe fiul s 6Q In m in e ,"  Dară de ce ore nu 
a  dis: sâ descopere pe fiul s6Q mie, ci „în m in e w? 
Pentru ca să arate, că nu uumal prin cuvinte a audit 
cele ale credinţei, ci că s-a şi . umplut de Duchul sânt; 
descoperirea T-a luminat spiritul, earâ pe Christos *\ 
avea In el vorbind. „Pentru a*l p re d ic a  pe el p r in 
tre g in ţi ."  Nu numai faptul câ a crezut, ci şi acela 
câ a fost desemnat de apostol al ginţilor, a provenit 
de la Dumnedeu. Ast-feliil mi s-a descoperit, ţlice, pentru 
ca nu numai să-l vâd, ci şi altora să-l arăt. El nu 
^ice, altora, în mod simplu, ci „ca  să-I p red ic  pe  
el p r in t re  g in  ţi ̂  De aici deja el ineepe exordul a- 
pologiel luî, în faţa-disci puii lor. Nu era necesar de a 
predica şi Judeilor şi ginţilor în acelaşi feliti. „Nu 
m -am  lipit d e  c a r n e  şi s â n g e / '  Aici face alusi- 
•une la apostoli, numindu-î după natura lucrurilor. Dară 
dacă pote se ţii ce şi despre toţi 6roeni!, nici noi nu 
contrariem. „N ici câ  m -am  su it  la Ierusalim, câ- 
tra a p o s to l i i  cei m al ’n a in te  de m in e “ (Vers. 17). 
Aceste cuvinte dacă le-ar examina cine-va, aşa lasu-
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^prafaţâ, s-ar părea că sunt pline de o mare emf'asă, 
şi depărtate cu totul de înţelepciunea apostolică. A 
vota cine-.va pentru sine însuşi şi a nu lua nici urt 
companion la părerea lui, pare a fi lipsă de minte'. 
„ A m  v£ţlu t ţtice o m  ce se  c re d e  p e  s ine  d e  
în ţe lep t ,  Inse m a l m u ltă  s p e r a n ţă  a r e  de c â t  el 
cel n e b u n ,"  {Proverbe26, 12), şi aiurea: „ V a t  d e  
cei în ţe lep ţi  în och ii lo r  şi în v ă ţa ţ i  în p ă r e r e a  
l o r . “ (Isaia 5, 21), şi earăşT: „N u  v<5 faceţi în ţe 
le p ţ i  în a in te a  v 6 s t r â . “ Deci nu cine-va, care a au- 
^it atâtea de la alţii, şi pe care însuşi le-a recoman
dat altora, ar fi putut să cadă în asemenea greşa lă ; 
aceasta nu numai Pavel, dară nici cel mal de pe urmă 

' otn nu ar fi putut’o face. Darâ, după cum am spus, aceas
tă dicere luată şi examinat^ aşa pe de asupra, ar putea 
cine-va dintre "auditori sâ se* re voi teze, eu drept cu
vânt ; dacă înse vom adăoga şi causa pentru care el 
a pronunţata, de sigur că toţţ vor aplauda şi,ad- 
mira pe apostol. Aceasta o vom lace deci acum. 
Nu trebuie a examina cuvintele numai la supra
faţă, fiind-câ atunci vor resulta multe inconveni
ente; dară nici de a le tortura nu e bine, ci lucrul 
cel mal prudent este de a fi cu atenţiune la cugetul 
scriitorului. Chiar în conversaţiunile nostre dacă nu 
vom avea în vedere această normă, şi de nu vom 
examina intenţiunea vorbitorului, vom suferi multe ne
mulţumiri, şi tote se vor resturna. Şi de ce să vor
bim de cuvinte, când chiar în fapte dacă nu păzeşee 
cineva această regula, tote se vor întorce pe dos ? 
Aşa bună-orâ doctorul taie şi desparte unul din ose, 
dară. aceasta o fac de multe-orl şi tâlharii. Apoi câtă 
prostie nu a r  fi, dacă nu am putea distinge tâlhariul de 
doctor ? Şi earăşl: ucigaşii şi mărturii pătimesc ace
leaşi dureri, fiind schingiuiţi în timpul cât se cer
cetează crima; dară este mare distanţă intre unit şi



alţii. Dacă, decT, nu vom păzi această regulă, nu vom 
putea pricepe asemenea lucruri, şi vom considera pe 
Ilie, pe Samuil şi Feuees.de ucigaşi, eară pe Abraam 
de orporîtorifl de copîT, dacă, clic, vom examina lucrurile 
la suprafaţă, şi nu vom avea în vedere şi scopul lăp- 
iuitoriloiv Aşa’ dară să examinăm şi intenţiunea iul 
Pavel, cu care a scris acestea; să vedem deci scopul 
Iul, şi care era în general,intentiunea lin faţă de a* 
postol*, şi atunci vom pricepe cp ce anume plan îe 
vorbea el acestea. Nu a dis. el aceste vorbe spre a 
despreţui pe Apostoli, sati spre a se înalta pe tlfeti
şul. NicT acum nu a avut asemenea gând şi nici maf 
'nainte. Şi cum o putea face aceasta, când şi pe dan
sul s-a dat atiathemel? Nu, ci peste lot locul în e- 
vanghelie pâzeşee statornicia. F iindcă ceî ce pustieau 
biserica diceaii, că trebuie a urma apostolilor, 'cari! 
nu împedecă acestea, eară nu Iul Pavel, care împe- 
decă, din care causă se şi introducea câte puţin re- 
tăcirea Iudaică, se vede nevoit a resista cu bărbăţie 
contra lor, nu doră că voia a vorbi ceva de rgfi con
tra apostolilor, ci ,a înăduşi absurditatea, celor ce 'eu  
nedreptate se înalţaQ pe el' singurţ. t)e aceia dice : 
„Nu m'-am lip it de carne şî sânge". Era, cua- 
devgrat, cea maî de pe urmă absurditate de a pune 
sub dependenţa omenilor pe cel învăţat de însuşt 
Dumnedeti, Cel ce învaţă de la omeni, cu drept cu 
vfeut ’şî ia de tovarăşi tot om eni; dară acel ce s-a 
învrednicit de acea voce fericită, şi a fost învăţat tote 
de cătră cel ce are tesaurul înţelepciune!, pentru ce 
s-ar fi pus sub dependenţa omenilor? Umil ca acesta 
e demn ca el să înveţe pe omenî, eară nu eî să în
veţe de la omeni. Deci nu a dis el acestea din uşu
rinţă, ci ca să arate demnitatea predicel lui. „Nici 
'n u  m -am  su it ,  dice, la Ie ru sa l im  c ă tră  A p o s 
tolii cei m a l  ’n a in te  de m in e" .  O dice aceasta
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fiindcă, spuneau duşmănit Iul, câ apostolii ati fost 
chemaţi mal ’nainte de cât densul la apostolat: dară 
dacă trebuia a comunica eu dfenşif, negreşit ca cel 
ce ’l-a descoperit lui predica ’l-ar* fi ordonat a fi ce şi 
aceasta. Dară ce ? Nu s-a suit el ore la Ierusalim ? 
Ba da, s’a suit, şi încă nu în zadar, ci şi folosindn-se 
cu ceva de la dânşii. Când anume? Atunci când în 
oraşul Antiochiea, care mal 'nainte arătase mult zel, 
s-a fost făcut o întrunire de credineioşl tocmai asupra 
caşului de faţă, şi se disputai! dacă trebuie a fi cir- 
cumcişl credincioşii dintre ginii, saQ câ să nu fie si
liţi de a se circumeide; atunci s-a suit Pavel împre
ună cu Sila. Dară acum cum zice el „n u  m -am  suit, 
nici n u  m -am  Iip it“ ? Mal ’ntâîti pentru aceia că 
el nu s-a suit din propria sa voinţă, ci a fost trimis 
de alţii, şi al doilea câ nu s-a dus ca să înveţe ceva 
de la denşil, ci ca să-i convingă. El a avut de Ia în
ceput această părere, pe carea şi apostolii o ati a- 
probst după.aceasta : 'aceea adecă că nu trebuie a se 
circumcide. Dară fiind că Anliochenilor nu li se pă
rea a fi demn de credul, şi dati atenţiune mal mult 
celor1 din Ierusalim, s-a suil, nu că doră avea nevoe 
de a cuuosce ceva mal mult, ci casă  convingă pe cel 
ce contraziceau, şi di ce ati că şi cel din Ierusalim sunt de 
aceiaşi părere. Âst-fellu deci, din început el tote Ie 
cunoscea, şi nu avea nevoe de dascal, şi ceia ce du
pă multă disputare trebuiaCl a aproba apostolii, el 
mal Jnainte încă de acea dispută le avea deja în 
el nestrămutat. Chiar şi Luca exprimând această pă
rere dice, că timp îndelungat a vorbit cu dânşii (An- 
liochenil) mal ’nainte de a se duce la Ierusalim. Da
ră fiind-câ şi părerea fraţilor era de a afla şi pe a- 
celor din Ierusalim, s’a suit pentru dânşii, ear nu 
pentru vr'un interes al Iul Deci dacă acum el dice : 
„n u  m-am su i t“ este ca cum ar fi dis, că nu s-a



—  35  -

■suit la începutul predice! Iul, şi nieî când s-a‘suit n 'a  
facut’o aceasta spre a învăţa ceva de !a apostol!. 
Ambele acestea le şi însamnă el când^ice: nu  r a 'a m  
lipit în d a tă  d e  c a r n e  şi s â n g e " ;  şi ved! că nu 
■dice simplu „nu  m -am  lip it"  ci dice „ în d a tă "  
Dară dacă după aceasta s-a suit, nu a făcut’o spre 
a  lua ceva de acolo,

„Ci m-am dus in A ra b ia " .  Privesce suflet in- 
fe rbân ta t! Ei voia să cucerească de la îuceput tocmai 
acele locui1! necultivate până atuncî şi în starea cea 
mai sălbatică. Dacă ar fi asceptat pe lângă apostol! 
<ie la cari! nu avea nimic de aflat, predica s’ar fi> 
Impedecat, şi atuncî a r  ti trebuit ca apostoli! sâ îm- 
prăscie cuvântul credinţei peste tot locul. De aceia 
fericitul acesta, fiind cu sufletul îjnferbântat, imediat 
«-a apucat de învăţătura barbarilor şi a şelbaticilor, 
alegendU'ŞÎ singur o viaţă agitată şi plină de dureri. 
Şi privesce încă şi umilinţa IuT; * căci după ce dice: 
JSM -am dus  în A r a b i a tt adaoge imediat „Şi ea-  
raş i  m-am în to rs  in D a m a s c ,“ El uu spune de 
faptele lui de acolo, nici pe cine şi câţi a cateehisat, 
de şi se scie că îndată ce s-a botezaL â arătat atâta 
zel, că într’aiâta a confundat pe Iude! şi i-a adus la 
aşa iriiaţie, în cât şi Iudeii ştElinif H întinsese curse 
spre a -1 ’omorî, ceia ce nu s-ar fi petrecut dacă el 
nu ar fi sporit numârul credincioşilor. Fiînd-eă con
trari! lui era ii biruiţi cu învăţătura, de aceia alergaţi 
la omor, şi tocmai faptul acesta era un semn clar 
de biruinţa lui Pavel. Insă Christos nu l-a lăsat să 
mora, ci i-a păstrat în interesul cel mare al predi
ce!. Şi cu tote acestea el nimic nu spune de aseme
nea tapte, aşa că ceia ce spune, ou le vorbesce din 
ambiţiune, n’icl spre a fi credut ca cel mal mare din
tre  apostol!, şi nici ca cum ar fi fost mâhnit pentru 
«ă l despreţuiaâ, ci numai că se temea ca nu cum-va
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să provină de aici vr’o vătămare predice!. Se nu
mea dese*orl pe sine le p ă d ă tu ră  şi cel ân tâ îu  
d in t r e  păcă to ş i ,ce l  d e  pe  u rm ă  d in tre  a p o s to l i  
şi n e v re d n ic  de  a s e m e n e a  n u m ire  ; şi acestea 
tote cine'le dicea? El care a muncit mal mult de 
cât toţi, ceia ce denotă marea lui umilinţă. Cel ce 
nu cunâsce nici un bun în sine, însă vorbesce cu f;u~ 
milinţă despre sine, se pote numi înţelept, nici în- 
tr'un cas însă umilit; pe când cel ce vorbesce ast- 
feliti, după atâtea cununi, acela este cu adevfirat ea* 
re scie a  se modera.

„Şî earăşl m-am în to rs ,  dice, în Damasc",, 
de şi câte nu eraâ acolo plănuite a«upra lui?! Câcî 
despre acest oraş dice el, ca gubernatoriul regelui 
Areta ’l pă^ia voind a prinde pe acest fericit apos- 
toi, ceia ce era cea mal mare probă de gona între
prinsă contra Iudeilor. Dară nimic de acestea nu spu
ne aid, şi nici acolo nu ar fi foftt mencionate, dacăi 
nu ar fi vedut timpul oportun de a fi trecute în in
teresul istoriei, ci ar fi tăcut, ca şi aici, unde dice 
simplu, -oă s a dus şi s-a întors, fără a menciona de 
cele petrecute acolo.

„Apoi după trei an i n v a m  suit Sn Ierusa
lim  ca să cercetez pe Petru “ (Vers. 18).

Ce ar fi putut a fi mal umilit de cât acest suflet, 
nobil? Gând după atâtea succese, fără să aibă nevoe 
de Petru, safl să albă nevoe al asculta asupra p re 
dice!, căci era în aceiaşi condiţiune ca şi dânsul...,, 
dară nimic mat muH nu voit} mal dice,—şi cu tote 
acestea se suie la el, ca cătră cel mal mare şi maî 
bătrân ? VedI cum li dă el respectul cuvenit, şi nu> 
numai că nu se credea de cel maî mare, ci nicî ehiav 
ca e^al al lor ? Aceasta se învederează din călătoria 
de, faţă. întocmai după cum mulţi dintre fraţii noştri 
se duc spre a vedea pe barbaţiî sânţi, cu ast-feliQ de
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sentiment s-a dus şi Pavel la Petru, şi încă pote cu 
mal multă umilinţă. Uniâ călătoresc spre a se folo
si, pe când fericitul Pavel ne având necesă de a în
văţa ceva de la' el, saQ a primi v r’o îndreptare în
predică, s’a dus1 numai eu scopul de a-1 vedea şi a -1
•onora cu presenţa. „Ca sâ  cercetez pe Petru 
El nu dice, să v6d pe Petru, ci „sâ-1 cercetez", 
■după cum fac, cel ce se duc prin oraşe mari şi 
frumose, spre a cerceta de vr’un prietin saO cunos
cut. Ast-felTu se credea el demn de multă cinste, nu
mai chiar de ar vedea pe Petru,

Aceasta se învederează şi din Faptele Apostolilor, 
■unde se spune, că după ce a vtnit Ia Ierusalim,— 
-deja întorcând lâ credinţă pe mulţi dintre ginţi, şi 
făcând atâtea, pe care nici unul din cei-l-aUl nu a 
ifăcut, ;în Panfilia, Licaonia şi în naţiunea t-ilicenilor 
unde a corectat pe toţi din acea parte ş i ’l-a întors 
la Christos, — mal ’ntăl a Intrat la Iacob cu multă u- 
milinţă, ca cătră un mal mare şi mai de respectat. 
.Apoi fiind sfătuit ascultă, de şi era contra celor din 
■casnl de faţă. „V e^I, frate, ’î dice Iacob, câte 
miriade de Iudei sunt, carii aii creţidt?... deci 
•curăţesce-te şi cheltuesce p e n t ru  ii. sp re  a ’şl 
rade capu l etc'.“ -— şi ’şi-a ras părui capului, şi a 
^6vârşit tote cele prescrise de lege. Unde nu se vă 
tăm a evanghelia, el era cel mal umilit dintre to ţi ;  
unde vedea însă nedreptăţiţi din causa umilinţei, e l ! 
■apoi atunci el nu mal făcea us de asemenea calitate, 
•căci atunci nu mai însemna a se umili, ci a vătăma 
şi corupe pe discipull. „Şî am  rS m as  p e  l â n g ă  
■el cincl-spre-ţlece $ile“. A se sui la Ierusalim nu
mai în scopul de a vedea pe Petru, înseamnă mul
tu l  respect ce i-1 da, eară a şi sta pe lângă dânsul 
■timp de atâtea dile, e semn de prietenie şi dragoste
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mare. „Pe a l t  apostol n-am v£dut, fâra n u m a î  
pe Iacob, fratele Domnului". (Vers. 19). Prive- 
sce prietinia cea mare, ce o avea cătră Petru, de 
vreme ce anume pentru dânsul s’a dus la Ierusalim, 
şi pe lângă dânsul a stat. Acestea Ie dic necontenit 
şi pretind a le ţinea in minte, pentru ca astfelM când 
veţi aucjli că se vorbesce ceva, ce se pare a fi con
tra  lui Petru, nimeni să nu bănuească pe Apostol. 
Pentru aceasta însuşi el, corectând pare-că mal di
nainte nisce asemenea bănueli, dice cele de mas sus, 
ca ast-feM când se dice, că el s ’a împotrivit lui Pe
tru, sâ nu cred! că vorbele lui sunt resultatul vre
unei certe, sah duşmănii; căci respectă pe barbat 
şi’l iubesce mal mult ca pe cei-l-alţl, şi pentru ni
meni din iî nu s-a suit, de cât numai pentru Petru. 
„Pe a l t  a p o s to l  n -am  vâdu t,  dice, fârâ n u m ai 
pe Iacob“. L-am vgdut, dice, dară nu am fost în
văţat de dânsul. Privesce cu câtă cinste '1 numesce 
şi pe acesta, căci nu dice simplu, Iacob, ci adauge 
şi characteristica respectabilă a Iul, ast-fellti câ şi cu 
aceasta el este dispensat de orl-ce bănuială de "invi
die.—Căci dacă ar fi voit a-1 menciona după nume
le cu câre era cunoscut, ar fi putut să o facă aceas
ta  din ceia-I-altâ particularitate, şi sâ dicâ : al lut 
Cleopa, după cum dice şi Evanghelistul; insă nu a dis 
aceasta, fiind că credea că semnele charactenstice ale 
apostolrlor sunt aceleaşi, şi că entusiasir.ându-se pe 
sine însuşi, şi acela se va mândri. De aceia au l-a 
numit ast-felîd, cum am dis, ci „ fra te le  Domnului^, 
de şi nu era frate după trup al Domnuluî, ci numalf 
se credea aşa, şi cu tote acestea el n-a editat de a. 
pune demnitatea barbatului. De alt-felia se şi pro
bează din multe locuri din Sf. Scriptura cum * el s«= 
găsea faţă de apostoli şi tcuni i se cuvenea de a fi.. 
„Cele-ce v£  scria vou£, ia tă  în a in te a  lui Dum-
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neţlett o spun, câ nu mînţesc“. (Vers, 20). AI 
vSdut umilinţa acestui sutiet, cum strălucesce de-o- 
potrivă în to te?  întocmai ca şi înaintea tribunalului 
când el se luptă ca să scape de responsabilităţi, ast- 
felia a căutat şi In caşul de faţă de a se justifica. 
„Apoi am venit în părţile Siriei şi a le Cili- 
ciel“, adecă după ce a vfidut pel Petru. De aici înce
pe earăşl a se atinge de chestiunea ce’l preocupa, 
adecă că n-a fost în acel timp prin Iudeea, că el a 
fost trimis cătră ginţi, şi că nu s 'a încercat a clădi 
pe temelii streine. Pentru care dice, eă nicî m ărar 
întâmplătoria nu I-a vgdu t; eară aceasta se învede
rează din cele următore : „Eram, dice, necunos
cut in personâ bisericilor Iudeel, şi numai a- 
u^ ise ,  că  ceî ce ne p e r s e c u ta  a l tă -d a tă ,  a c u m  
evanghelizază c re d in ţa ,  pe c a re  a tu n c i  o com 
batea". {Vers. 22. 23). Ce ar li putut a fi mat cum 
pătat ca ucest suflet? Când discuta cele ce tocmai 
’l acuzaO, ea de exemplu, cum persecuta biserica şi o 
pustiea, el tocmai acestele trece într'un mod exage
ra t şi’şî desvSlesce viaţa lui de mat ’nainte, eară a- 
cele ce trebuiau a ’l arăta în totă strălucirea lui, le 
trece cu vederea. Putând, dacă voia, ca sa spuuă to 
te succesele lui de prin acele locuri, nimic din tote 
acestea nu $ice, ci cu un cuvent numai, pare-câ 
trecând un noian nemărginit, <Jice: „Am v e n it  în 
p ă r ţ i le  Siriei şi a ie Ciliciei" şi că „au d ise  că cel 
ce ne p e rs e c u ta  altă-dată, a c u m  predica c r e d in 
ţa  pe care a tu n c î  o combatea", şi alt nimic n ’a 
mal adaos.—Dară ce voiesce el să spună când dice : 
„eram n e c u n o s c u t  bisericilor Iu d e e lH? Pentru ea 
să afli, că atât era de departe de a li predica lor 
circumciderea, în cât nici macar faţa lui nu era cu
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noscuta lor. „Şi slâv ia ii  pe Dumne^ea, în mine" 
(Vers. 24). Judecă şi in acest loc regula lui de umi
linţă, cum o păzesee cu exactitate; căci nu dice: că 
1x16 admiraţi, me lăudaţi, saG se minunau, ci totul a* 
tribuie Charuluî Iul Dumnedeti. „Slăviati, dice. pe 
Dumneţlefi în mine“.

„A p o i d u p ă  pa tru -sp re -c lece  a n l 'e a ră ş l  m -am  
su i t  la Ie ru sa l im  cu  B a rn a b a ,  lu â n d  cu  m ine  
ş i  p e  T i t ; m -am  su it  în u rm a  u ne i d e s c o p e 
r i r i" .  Causa ântăeî suiri dice că a fost Petru şi 
cum că s-a suit spre al cerceta, eară causa suire! 
de a doua oră dice, câ a fost revelaţiunea Duchulul 
Sânt. „Şi li-am  sp u s  lo r  e v a n g h e l ia  pe  c a r e  o 
p r e d ic  g in ţilor , e a r ă  în spec ia l  ce lo r  c red u ţî  
d e  m a r  în sem n aţi ,  ca  nu  c u m v a  sâ  a le rg ,  saQ 
sa  fi a le r g a t  în z a d a r " .  {Cap. II. 1. 2.). Dară ce 
spui Pavele ? Tu, care în început nu ai găsit cu cale 
a o spune, şi nici macar după trei anî, ei tocmai 
acum după trecere de patru-spre-^ece ani trecuţi, îi 
o spui, nu cumva sâ alergi în zadar? Cât de bine 
era ca imediat după începerea predice! să o fi făcut 
aceasta, de cât după afâţa am! De ce, deci, al aler
gat, dacă nu erai încredinţat că nu în. deşert a- 
lergi? Dară cine e atât de timpit, în cât să predice 
timp de aţâţa ani,' fără să scie că predică bine? 
Şi ceia ce e mai surprinzătorii! încă, că sa suit la 
Ierusalim după revelaţiune. Aceasta, cum am dis, e 
mal surprindătoriti ca faptul, că după patru-spre-^ece 
ani s a su i t ’la Ierusalim ca să vadă dacă nu predică 
in zadar, însă:e suficient a ni da deslegarea acestei 
chestiuni. Căci de sJar fi suit din propria Iul voinţă, 
nicî că ar fi sp u s ; nu ar fi cădut de sigur aces-t su
flet fericit într-atâta uşurinţă, fiind că el este, care 
zice în alt l o e : „Eu aşa  alerg, nu ca nesigur*
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a ş a  m £ lupt, nu  ca  unu l ce b a te  în a e r"  (I Co- 
^rinth. 9, SsîG). Dară dacă alergi nu ca nesigur,cum zici: 

„N u  c u m v a  a le r g  în d e şe r t ,  saQ a m a l e r g a t “?  
De unde e cert, că dacă s’ar fi suit fără revela ţiu neT 
ar  fi dovedit că este uşurel Ja minte. Dară faptul nu 
a fost atât de prostesc, pentru că, dacă Charul Sân
tului Duch l-a mişcat în castil de faţă, cine ar putea 
îndrăsni ca m acar'sâ  bănuiască aşa ceva? Pen tru  
•aceasta a şi adăogat el: „dupa  d e sc o p e r i re " ,  pen- 
;tru ca mal ’nainte de deslegarea chestiune! sâ nu-t 
impuţi vre-o ignoranţă, cunoscând câ faptul nu e 
■omenesc; ci iconomie dum n^eeaseă, ce prevede multe 
-din cele preseDte şi viitore. Deci, care e causa aces
tei călătorit? Precum când m a l,’nainte s-a suit din 
Antiocbia Ja Ierusalim, nu a făcut’o pentru dg&sul, 
căci el cunoscea t ă  trebue a urina învăţaturilor lut 
■Christos, ci voia a uni pe cel desbinaţî, ast-feliu şi 
acum nu el avea nevoe de a sci dacă nu alergă in za
dar, ci ca să se convingă cel c£-l acuzaţi. Fiind-cA 
aceştia aveaţi o mal mare idee despre Petru şi loan, 
şî credeau că PaveJ se desbinase de dânşii predicând 
evanghelia fără circumcisiune, pe câud aceia o per- 
miteâQ, şi ast-feliQ credeafl că el sev^rşăsce fapte 
contra legel şi prin urmare aleargă în zădar, „M -am  
"suit, dice, şi l i-am  spus  e v an g h e l ia  m e “ , nu ca 
să învăţ. eO ceva, ceia-ce şi spune mat departe, ci 
ca să arăt celor ce bănuiau acestea, că nu în ză
dar alerg. Spiritul previdând o ast-feliQ de dispuţi! 
între dânşii, a regulat ca el să se suie la Ierusalim 

;:şi să comunice apostolilor evanghelia ce o predică. 
De aceia şi dice: „d u p ă  d e sc o p e r i re  m -am  suit* 
şi a luat ca martuii la aceasta pe Barnaba şi pe Tit. 
„Şi li-am c o m u n ic a t  lo r  ev an g h e lia ,  ce o p r e 

d i c  p r in t r e  g in ţi"  adecă acea fără circumcisiune, 
^„si în deoseb i c e lo r  p ă ru ţ i  ca cel â n te i" .  Dară
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ee voiesee să spună e! prin cuvintele ; „în d eo seb i%  
—de şi de alt-feliil cel ce se ocupă a corecta cre
dinţi comune, nu o tace aceasta în deosebi, ci iu pu
blic ? Pavei îns£ nu face a ş a ; el nu avea nevoe de a 
invăţa ceva sati a corecta, ci voia a resturua pre
textul celor ce se îneercau a amăgi. Deci fiind-ca 
toţi s’ar fi scandalizat în Ierusalim, dacă ar fi coti- 
travenit cineva legei, sau ar fi împedicat circumci- 
siuuea, ceia ce şi dice Iacob cătră Pavel: „ V ez i  frate 
c â te  m ir iad e  s u n t  d in tre  Iudenii car ii  au  ere* 
ţ lu t?  şt toţî aceş tia  aQ auţlit d e s p re  tine, câ  
înve ţi  a  se  l e p a d a  d e  le g e"  (Fapt 21,20.22). de 
aceia nu a  primit de a descoperi predica lui Sn faţa 
tuturor, ci în deosebi a spus’o celor păruţi ca mai 
mari, faţă cu Barnaba şi Tit, carii urmau a-î servi 
de marturi contra celor ce’l acusaâ, eă niti apostolilor 
nu li s-a părut a fi contrară evanghelia l u i ; şi deci 
ii ca marturi demni de credinţă să adeverească a- 
ceasta.— Când zice: „ ce lo r  p ă ru ţ i  d e  m a l m a r i “ 
nu o spune doră spre a contesta câ sunt mai mari, 
fiind-eă şi despre densul <Jicd: „mi s e  p a re  că şi 
eii am  sp ir itu l lui Dumnezeii" (I Corinth 7 ,40).  
ceia ce e atitudine de om cumpătat, ci voesce a a- 
rata  că aceasta era părerea tuturor şi prin urmare 
şi a lui. „Şi nici Tit ce  e r a  cu m ine , Elin fiind 
nu  ă los t silit a  se  c i rc u m c id e"  (Vers 3.). Ceeste, 
„Elin fiind"? ; adecă că era dintre Elini, şi era 
necircumcis. Nu numaî tu  predicam ast-feliQ, ci şi 
Tit o făcea aceasta, şi de şi era necircumcis, totuşi 
nu 1-afl forsat apostolii a se circumcide. Ceia ce era 
o dovadă forte mare că vorbele şi faptele lui Pavel 
»u aâ fost nebagate în samă. Şi ce este mai mult 
că nici nu erafi de faţa contradicălorii lui, când aii 
poruncit apostolii aceasta, ceia ce şi el invedereazâ
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■când dice: „ P e n t ru  fraţii cel m incinoşi ce  se- 
f u r i ş a r ă “ {Vers 4). Dară cine sunt acel fraţi min
cinoşi ? căci aceasta e o chestiune nu puţin însem
nată. In adevih’, dacă apostolii aG permis a  se cir- 
eumeide, pentru ce acum numesc! fraţi mincinoşi pe 
cei ce poruncesc a face acelaşi lucru, după cum a 
fost si părerea apostolilor? Mai ’ntăitt nu este ace
laşi lucru a ordona sâ se facă ceva, şi a ierta un 
fapt deja săvârşit. Cel ce ordonă, o face aceasta cu 
meditaţie, ca fiind necesar; eară cel ce nu ordonă,, 
şi nici nu împedecă pe cel ce voesce, nu că doră 
iartă, ca şi cum ar trebui să o facă aceasta, ci fnde- 
plinesce ceva cu iconomie. Ast-feliG acelaşi Pavep 
seriind Corintlienilor, dicea: „şi e a ră ş l  să  v<5 în. 
t r u n i ţ î“ ([ Corinlh. 7, 5, 7), vorbind cătră barbaţt şi 
cătră femei; apoi ca sâ nu crez! eă zice acestea ca 
cum ar legifera, adaoge: „ E a r ă  a c e a s ta  o zic din 
sfa t şi nu d u p ă  p o ru n c ă " ,  Nu era aceasta con
vingerea lui precedentă, ci numai iertare a neinfră- 
nărel lor, pentru care şi zice; „ P e n t ru  ne in frîna- 
re a  v o s t ră  Dară dacă voiesci a afla părerea lui,, 
ascultă ce spune: „V o ie sc  ca  toţi 6 m en il  să 
fie ab s t in en ţi  ca  şî m in e “ . Ast-feliu şi a ici; a- 
postoli! permiteafl nu ca cum ar satisfaee legea, ci 
consimţend slăbăciunel Iudaice. Dacă ar fi căutat ?ă 
satisfacă legea, nu ar fi predicat Iudeilor intr’un feliil 
şi ginţilor în alt feliu. Dacă circumcis'unea era ne
cesar a se observa de cei necredincioşi, învederat 
este că trebuia a se îndeplini şi de toţi credincioşii- 
Dacă, decî, legiferau ca ginţile să nu fie supărate din 
causa aceasta, ar fi ară tat că prin concesiuni permi
tea 0 şi Iudeilor. Nu aşa Îns6 se purtau fraţii cel min
cinoşi, ci voiau a-i scote de sub char şi a-l băga ea- 
răşi sub jugul robiei. Şi aceasta e prima diferenţă,.
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forte însemnată de alt-feliu. A doua deosebire este, 
apostolii fâceafi aceasta in Iudeea, unde şi legea 

,mosaică stăpânea, pe când fraţii ceî mincinoşi peste 
4ot locul, de vreme ce irirîurise asupra tuturor Gala- 
tenilor. De aici se vede cu certitudine, că ceia ee 
iî fâceaii nu era spre edificarea, ci pentru distruge
rea lor morală. Alt-feliu se permitea de apostoli, f i  
■in alt mod lucrau fraţii cel mincinoşi. „Carii s-au 
furişat spre a sp io n a  libertatea n6stre, -pe ca- 
rea o avem Sn Christos Iisus“ (Vers 4.). Vezi 
•cum prin denumirea de spioni a dat pe faţă lupta 
acelora ? Căci spionii nu întră pentru alt-ceva, de 
■cât ca informându-se de cele a le contrarilor să’şl 
prepare uşurinţa în a-i jefui şi a-i nimici, întocmai 
■după cum făceau atunci fraţii cei mincinoşi, ce voiau 
a-i baga sub jugul robiei. Aşa că şi de aici se înve
derează că alta era intenţiunea apostolilor şi alta a 
acelor fraţi mincinoşi, cu totul contrara celei dintSL
— Aceia de sigur permiteatt, ca ast-feliu câte puţin 
să-i scotă de sub robie, pe când cei din urmă pre
parau ast-felift lucrurile ca mal mult sâ-î supună ro- 
i»iel. Pentru aceia şi spiouaft cu exactitate şi se in- 
terfesaO carii anume sunt ceî necireumcişl, după cum 
şi Pavel învederând aceasta, dicea; „s-aQ furişat 
ca  să  iscodească libertatea n o s t r e “ , arătâod cu 
-aceasta nu numai numele lor, ci şi modul intrărei 
4or pe furiş, cum şi viclenia,,ior.

„Cărora nu ne-am plecat cu supunere nicF 
un moment* (vers. 5). Privesce nobleţă şi emfasa 
vorbei. El nu dice „cu cuventul“ ci „cu supunere" 
căci înşelătorii nu făceaţi aceasta ca să înveţe ceva 
folositoriu, ci ca sâ supună şi să robească. De aceia 
şi dice, Apostolilor ne-am plecat, eară acestora câtuş 
•de puţiu. „Pentru ca adevărul evangheliei si
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ro m â n ă  în tre  voî"  (vers. 5), pentru ca ast-feliu: 
ceia ce anticipat am dis, sa o adeverim prin fapte,, 
căci: „C e le  vech i au  trecu t,  şi t6 te  s ’aQ făcu t 
n o u ă “ (II Corinth. 5, 17), şi „D e  este  c ineva  Iii 
C h r is to s ,  făp tu ră  n o u ă  e s t e “ şi „P e  cei c ircu m 
cis! C h ris to s  nu-l va  folosi cu-nim 'ic“ (Galat. 5, â). 
Acest adevfsr seiindu-1 noi, dice, nu ne-ain plecat nici un 
moment. Dară fiind că fraţii cel mincinoşi ’I puneaţi* 
în faţă atitudinea celor-l-alţl apostoli şi diceati : cum 
apostoli! poruncesc a se păzi aceasta ? privesce cu 
câtă .înţelepciune desleagă acest contrast. Ei nu n u -  
mesce adevărata cauşâ, cil adecă'apostolii concedând, 
făceau aceasta din iconomie, pentru câ în asemenea 
cas s’ar fi făcut un r6u auditorilor. Era absolut ne
cesar, că cel ce urmau a se folosi de aieî, să nu cu-
noscă causa iconomie!, pentru că dacă s’ar fi învede
rat aceasta, totul s’ar fi nimicit. Pentru aceia numai 
cel ce realisa această iconomie trebuia să cunoscă a- 
devgrata causă, nu îns6 şi ceî ce urmau a se folosi 
de aici. Şi centru ca mal clar să fac ceia ce dic, mg 
voiă folosi de un exemplu luat cbiar din materia ce 
ne preocupă. însuşi fericitul Pavel, carele a desfiinţat 
circumcisiunea, urmând a trimite dascal Iudeilor pe 
Timolheiu, mal ’nt&iti l a circumcis şi după aceia t-a 
trimis. A făcut aceasta ca să fie bine primit de au
ditori, şi ast-feliu a intrat intre dânşii cu cir<’umeisi~-
une, pentru ca să desfiinţeze circumcisiunea. Dară a- 
devgrata causă numai el o cunoscea şi cu TimotheiGf. 
pe când discipulilor nu li-a spus nimic ; pentru că 
dacă a r  fi cunoscut ii câ de aceia l-a circumcis, ca 
să desfiinţeze circumcisiunea, chiar de la început nu 
l-ar fi putut suferi ca să vorbească de aceasta, şi deci 
întregul folos s’ar fi nimicit; pe când acum ignoranţa 
ior li-a folosit f6rte mult. Cred6ndu-1 de pâzitoriu al 
lege! mosaice, şi deci ceia ce ’et făcea era în armonie,
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•cu legea, l’«Q primit cu multă bună voinţă, a tât pe 
«1, cât şi învăţătura lui. După aceia apoî câte puţin 
fiind învaţaţî, ii s'au depa tat de obiceiurile-* vecht, 
fant ce nu s-ar fi putut realisa dacă ar fi sciut de la 
început. Dacă iî de la început ar ii sciut de aceasta, 
l-ar fi respins, respingându-1 nu ar fi audit învăţătura 
lui, şi neaudindu-1 ar fi rSmas îa rStăcirea cea dina
inte; dară ca să nu se întâmple aşa, nu li-a desco
perit causa. De aceia şi aici el nu spune cau^a ico* 
’nomiel, ci 'ţi îndreptă cuventul in altă parte dicend: 

„ E a ră  d e sp re  ceî p ă ru ţ i  a fi m al m ari ,  c ine 
a u  fost, nu  m e in te re sa z â ,  D u m n e d e t i  nu  c a 
u t ă  în faţa  om en ilo r*  (vers. 6). A id nu numai ca 
nu se justifică pentru Apostoli, ci chiar ’I apasă ore 
cum, ca sâ folosască pe ceî slabi. Ceia ce dice, aşa 
si e s te ; dacă aceia permit circumcisiunea, tot ii vor 
-da samă înaintea lui Dumnedea pentru aceasta ; răci 
nu doră pentru că sunt mari saG exarchi, Dumnedeft 
*va căuta în faţa lor. Dară aceasta el nu o face pe 
faţă, ci iconomicos. Nu dice: dacă aceia tulbură predi
ca, saâ predică alăturea cu cele ordonate,—vor fi r6s- 
pundetorî şi 'şl. vor lua pedeapsa meritată. Nimic diu 
iote acestea nu dice, ci crede a se atinge de denşiî 
mai cu demnitate, spunând: „ D e s p re  cel p ă ru ţ i  a 
fi m ai m a r i ,  cine ati fos t n u  m e  in te re sa z ă^ .  
Şi nu dice, cine sunt, ci „cine  afl fo s t“ , arătând ci 
aceasta’, că şi ii contenise deja a predica circumcisi 
unea, în timp ce predica luî străbătuse peste tot locul 
^ C in e  afl io s t“ carii au predicat ast-feliO, ii singur 
voc da respuns, căcî nu oamenilor ci lui Dumnezeii 
se vor justifica. Acestea le spunea el, nu câ doară s6 
îndoia, saâ că nu scia atitudinea lor, ni cuin am dis, 
ast-feliQ a credut el că e mal interesant a atinge ches
tiunea. Apoi ca să nu se pară că-i acusă, şi de aici 
să  se presupună vre-o bănuială de luptă, adaoge i-
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mediat corectarea celor dise: „Mie ceî p ă ru ţ i  d e  
îrnai m a ri  n u ’ml-aO c o m u n ic a t  n im ic m al m u l t“ 
j(Vers. 6). Dară ce voiesce sâ dică aici? «Ceia ce voi 
s spuneţi, dice, eO nu sd G ; im lucru ’] cunosc clar, că 
nu m i s-au împotrivit apostolii, ci chiar ati convenit^ 
şi aG fost de acord cu mine», pentru că vorba : «mi-ati 
dat dreapta împărtăşire! (Sdjiâ? IScoxav) aceasta pro
bează. De cât acum nu spune aceasta, ci nu m ai  că 
nu l’ati învăţat ceva maî mu!t de cât scia el deja, 
că nu au corectat şi nici  n’aO adăogat ceva. „ M i e  
înse  cei p ă ru ţ i  a  fi m al m ari ,  dice nu m i-au 
c o m u n ic a t  n im ic  a l t ,“  adecă, aflând de atitudinea 
şi predica me, nimic n'ati adăogat, m‘cî au corectat, 
■şciind ii că de aceia m-am dus acolo, ca să li comu
nic lor, şi că după descoperirea spiritului m-am dus, 
şi că de şi aveam pe lingă mine pe Tit necircumcis, 
totuşi nici mie nu mi-au spus ceva maî mult de cât 
jsriam, şi nici pe Tit nu 1’aO circumcis. ,,Ci din c o n 
t ra  “ (Vers. 7). Dară te  este aceasta, „ d in  c o n t r a 1*?

Uniî ţlic că ei a ?pus aceasta arătând, câ nu nu
mai nu l-aţi învăţat nimic, ci câ chiar ii, apostolii, 
ar fi învăţat de la dânsul; de cât eâ nu aşi ţlice aşa 

■ceva. Şi în adev6r ce ar fi' putut ca să atle mal mult 
de la dânsul ? de vreme ce fie-care dintre apostoli 
era deja desăvârşit in lucrul apostoliel. Deci, când 

"el dice : „din c o n t r a  “ nu voiesce să spună aceasta 
ci că nu numai nu 1-ati admonestat, ba încă cbiar 

H-ati lău d a t; căci contrariul dojenirel este lauda. Dară 
jaici ar putea cine-va ob jec ta : dacă 1-afi lăudat, cum 
de n-au desfiinţat circumcisiunea? Dară dacă ar fi 
ţlis că afi desfiinţat'o o credea aceasta ca forte ruşi
nos, şi tot-odată a r  fi întrodus o luptă făţişă cătră 
cele m ărturisite ; şi earăşl, de mârturisa îngăduirea 
‘■circumcisiuneT, vedea bine că prin forţa lucrurilor va
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cădea în ceia-l-altă extremitate.— Dacă deci aceia aft 
lăudat predica ta, şi totuşi iî permiteau circumcisiu- 
nea apoi atunci iî se luptau intre dâoşif. Aşa dară 
care p6te fi desJegarea aeestei chestiuni ? Ar fi pu
tut $ice, că tăceau aceasta din concesie cătră Iudei 
îns6 spunând aşa ceva s’ar fi clătinat întreaga teme
lie a iconomiei. Şi tocmai pentru aceia nu spune ni

m ic, ci lasă lucrul în nedumerire şi îndoială, adăo- 
gfead: „Eară despre cei păruţi ca mal mari... 
nu m<5 interesază“, ca şi cum ar fi dis; «nu acus 
pe nimeni şi nici că hulesc pe acel sânţi; sciu iî bi
ne ce aQ făcut, căci vor da samă Iul Dumnedeti. Lu
crul cel interesant pentru mine este, că predica me 
n-ati combălut’o, nici n ’aO corejat’o şi nici câ aii a- 
dăogat ceva, ci ati şi Jâudat’o şi au consimţit, pen
tru care am marturi pe Tit şi Barnaba*. Apoi adauge : 
„Deci vidând ii că mi s-a încredinţat evan
ghelia la ceî nech’cumeişi, precum lui Petru 
la  ̂ cei circumcişf, ’mi-au d a t  d re a p ta  împărtă
şire! ($s|io!c s'Swnav) mie şi lui Barnaba“, înţele
gând prin vorbele circumcisiune şi neeircumcisiune 
nu faptul în sine, ci naţiunile cunoscute ca confor- 
mându-se sau nu acestui ohiceîO. Pentru care şi d ice : 
„Eară cel ce a lucrat in Petru spre aposto
latul circumcisiuneî, acela a lucrat şi în mine 
la  ginţi" (Vers. 8). Deci precum prin cuvântul ne- 
eircumcisiuue el numesee pe ginţi, tot aşa şi prin 
cuvântul drcumcisiune numesee pe Iudei, După ace
ia arată că este egal lor, şi nu se compară cu ceî- 
l-alţi ci de-a-dreptul cu corifeul apostolilor, arătând 
tot o dată că fie-care din ii se bucuraţi de aceiaşi 
valore. Deci fiind-că a adus proba de concordia din
tre  dânşii, Juându-şl curaj discută după sceia maf pe 
faţă, şi nu se măginesce numaî la apostoli, ci să ri
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dică cu cuvântul pănă !a Christos şi Ia Charul acor
dat lui de acela; eară marturi la aceasta ia pe apos* 
toii, dicend: „D ec i Iacob , Chifa pi lo an  cu n o s
cân d  c h a ru l  Iul DumnegleO ce mi s ’a fost d a t"  
(vers. 9). Nu a $ i s : audind, cî „ c u n o s c 6 n d “ , adecă 
convingându-se din fapte, „Mî-aQ d a t  d re a p ta  îm 
p ă r tă ş ire !  m ie  şi lui B a rn a b a " .  Al vedut cum 
câte puţin el a arătat, ca aceasta a fost părerea şi 
a I uf Christos şi a apostolilor? Dacă predica lui n’ar 
fi fost aprobată de Christos, nu, i s’ar fi acordat şi 
nic! că ar fi lucrat charul în ef. Apoi, unde trebuia 
a se compara pe sine. pune in f^iţă numai pe Petru, 
eară uude era nevoe de a invoca mărlur'I, pe câfeşl 
trei, ba încă cu mari laude: „Chifa, dice, Iacob  şi 
loan , cel ce e ra u  c rezu ţi  de  s t â l p ] E a r ă ş l  re
petă cuventul „cel păru ţi ,  cel c re zu ţ i"  (oE So*oovw«), 
nu ca cum ar voi să conteste actasta, ci luând pe lân
gă părerea sa ş i  pe a altora, ca şi cum ar fi dis : «cel 
mari şi însemnaţi, pe cari! toţi ’I cunosc şi-I ati în 
cugetul lor, aceia ’ml sunt marturi al celor ce spun, 
că aceasta s*a părut şi lut Christos, şi il s’au convins 
din fapte şi din chiar propria lor experienţa. Pentru 
care ’mt-at dat şi dreapta (Ssjiic 2Swxav), şi nu nu
mai mi*1, f*i şi lui Barnaba», „C a  ast*felitl noi Să 
m e rg e m  la g inţi, e a ră  ii la cel c i rc u m ciş lH. 
O! câtă înţelepciune, şi ce probă incontestabilă de 

.^concordanţă! Prin aceasta se arată câ aceleaşi ve
deri 'i călăuzati pe foţi fără excepţiune, că tu
turor Ii s’aQ părut a fi nimerit ca aceia să pre
dice Iudeilor, eară el ginţilor, după cum şi dice : 
„ca  no! să  m e rg e m  la g inţi, e a ra  iî Ia r ircum - 
c is iu n e “ (arVcot Si eîc r.spiTojjojv). VedJ cum el şi aicT 
numesee circumcisiune nu faptul in sine, ci pe ludei. 
Când voesce a spune de faptul circumcisiuneî, atunci

*
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pune alăturea cuvântul circ u nicicum?, ca in pasag:ul 
urmatovifi: „ C ircu m c is iu n e a  fo losesee, d a c ă  în 
d ep lin esc !  le g e a  ; e a r â  d a c ă  al fost calcă to rit i  
d e  lege , c i rcu m cis iu n ea  ta  s ’a  făcu t n ec ircum - 
c is iu n e “ (Romam 2, 25), şi earăşî: „nici c ircu m ci
s iu n ea  p o te  ceva , nici n ec ircu m c is iu n ea*  (Gatat. 
5, 6). Când inse prin acest cuvânt numesee pe .ludei 
şi nu faptul în sine, atunci pune în faţa nu cireuni
ci siunea, ci ginţile, ca antithesă. Ginţile se disting de 
Iudei, precum şi circumcisiunea de necircumcisiune, 
după cum dice şi mai sus: „Cel ce a lu c ra t  în Pe
t ru  s p re  ap o s to la tu l  c ircum cis iune l,  a lu c ra t  şi 
Jn m ine  la g in ţ i" ,  şi aici earăşl, că: „no! la  ginţf, 
e a r a . i l -la c ircu m cis iu n e"  ; aşa că prin acest cu
vânt nu se înţelege faptul în sine, ci poporul Iudeii, 
spre deosebire de ginţi. „Numai ca  sâ  ne a d u c e m  
a m in te  d e  cei sa rac l ,  ceia ce  ne -am  şi silit a 
f a c e “ (vers. 10). Ce este insâ ceia ce dice el aici ? 
«In lucrul predicel, dice, am împărţit lumea ; ett la 
ginţi, eară aceia la * Iudei, după părerea Iul Dum
nezeii ; însâ pentru îngrijirea saracilor celor dintre 
TudeTt eu prin minâ am strins de pre la alţii pentru 
dânşii». Dar cine sunt acel saracl ? Mulţi dintre Iudeii 
din Palestina, carii creduse, eraS persecutaţi şi alun
gaţi, răpindu-li-se tote averile loiv după cum o iuve- 
derează prin epistola cătră Ebre^, dicând: „ C âc î  j e 
fu irea  a v e r i lo r  v o s tre  a ţ î  prim it-o  cu b u c u r ie "  
(Ebr. 10, 34}; de asemenea scrie şi Thesalonicenilor, 
proclamând bărbăţia lor : „Căci şi voi aţi imitat 
b ise r ice le  luî Dumnedeti din Iu d eea ,  căc i  şi voi 
a ţ i  su fe r i t  ace leaş i d e  la co n n a ţio n a li î  voş tr i ,  
d u p ă  cum  şi ace ia  de la  Iudei" (i ThesaJ. % 14}. 
Prin tote acestea de<*,l arată, câ nu erau persecutaţi
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•îilâ!-. de mult credincioşii dintre Elini de câtrâ cet de 
Să ţest neam, remaşl in necredinţă, pe cât erau de per
se c u ta ţ i  şî alungaţi cel dintre Iudei de câtrâ eonna- 
|iionaiil lor; şi aceasta fiind că naţiunea Ebraică e 
'Şcea mal crudă dintre tote naţiunile. Pentru aceasta 
<lecl el pune mult interes, ca acel saraci să se bucure 
<le ţotâ îngrijirea, pentru care şi Romanilor, ca şi 

yCorinthenilor, li scrie asupra acestei chestiuni. Şi nu 
Smirna! câ strînge bani, ci chiar el 'I şi duce la des- 
l in a ţ ie : „Acum deci plec !a Ierusalim, ca să
■servesc pe S ân ţi“ {Rom. 15, 25), carii avea ii nece
s i t a t e  până şi de hrana ddnicâ. Aceasta o arală şi 
flid dictind, câ «părgndu-li se lor de a da eO ajutoriO 
I r  câsul de faţă, am primit cu mulţemire şi n’am 
lipsit de la îndatorire». Prin Iote acestea probând con

c o rd ia  şi conglâsuirea fală de dânşii, la urmă se vede 
:şilit de a menţiona despre conversaţia petrecută in  
tAntiochia între densul şi P e tr i i : „Eară când Petru 
-a venit în Antiochia, m’am înpotrivit lui pe 

:-faţâ, pentru câ era vrednic de înfruntare. Câcî 
mai ’nainte de a veni 6re-caril de la Iacob, 

'•ci m ân ca  cu g inţile , ' eară dupâ ce aQ venit, 
se  retrăse se şi se deosebi-se,, temându-se de 
cei circumcişl“ (vers. 11. 12).

^ Mulţi din cel ce citesc acest pasaj în mod superfi
c ia l .  cred că Pavel a acusat atunci, ţxe Petru de ipo- 
^ l  is ie ; însă nu este aşa, Domne păzesce ! Din contra 
iincă; vom afla aicî mullă înţelepciune şi din par
tea lui Petru, ca şi din partea luT Pavel, multă în
ţelepciune, dic, ascunsă, spre folosul auditorilor. Mal 
■ii 161 u e necesar a spune despre curajul lui Petru, 

-cum adecă el în tote ocasiunele apuca vorba înaintea 
«elor-l-alţl apostol*. De aceia Jşi-a căpătat şi denumi
rea  de aici, pentru ne-incovoiarea şi statornicia în
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‘credinţă. Când bunâ-oră ati fost întrebaţi apostolii de 
“cătră Christos, el apucând înainte pe cei-l-alţî res- 
'punde: nTu esc! Christos, fiul lui Dumnedeti 
ce lu i yîfta (Matli. it>, 16. 22), când i s-au încredin
ţa t şi cheile împărăţiei cerurilor. De asemenea şi îtî 
munte se vede singur vorbind, şi când conversa Mân- 

:tuitoriul despre cruce şi despre mortea Iui, pe când 
-toţi cei-l-alţi tăceafl, el dice : „Fie-ţl rnilâ de t i n e “ *
Cuvintele acestea de şi nu erau resultate din o seri- 
osă mediţaţie, totuşi isvoraO din o dragoste ferbin- 
te. Şi cu un cuvânt peste tot locui vedem pe dân
sul mai ioferbântat ca cei-l-aiţl şi asvârlindu-se în 
primejdii. Când bună-oră a  vâdut că corabia se a- 
propia de mal, fiind trasă de ceî-l-alţl, el nu a pu
tu t răbda ea să nu se ducă pe mare spre corabie. 
După învierea Domnului, pe când Iudeii erau ca ne
buni, ucideaO şi căutau pe Iote căile ca să imprăscie 
şi să desbine pe apostoli, el cel ânteîu ieşind în fala 
tuturor a slobodit vocea şi a dis : că cel răstignit s’a 
(nălţat, şi că este Sn ceruri. Nu este tot u n a : de a 
deschide uşa încuiată şi a face început unul lucru, 
cu aceia de a fi cu curaj după săvârşirea faptului. . 
Deci, cel ce se expuno in faţa unei asemenea pri-' 
mejdil şi în faţa glotelor, cum ar fi putut să fie ipo
crit?  Cel ce a fost biciuit şi legat, şi totuşi n ’a tră
dat nimic din sinceritatea şi curajul ce-1 avea, şi a- 
ceastâ la începutul predice!, în mijlocul metropolei* 
unde era atâla primejdie, cum ar fi fost posibil, ca 
după trecere de a tâta  timp, în Antiochia, unde el a 
devenit f6'rte remarcat, unde nu era nicî o primejdie 
şî unde el avea mărturia faptelor, să se teamă de 
credincioşif dintre Iudei ? Cel ce nu s’a temut de Iu
dei ia începutul predice! şi în metropolă, cum dupâ 
atâta timp, în loc strâin, *să se teaniă de câţi va re
voltaţi dintre dânşii ? Deci Pavel nu dice aceste eu 
vinte contra lui Petru, ci pornind de la ideia pro
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sum ată  d e ja : „ E a ră  d e sp re  cei pă ru ţi  de  m a î 
m ar i ,  şi cine e ra tt  ace ia , nu m e in teresază-‘V 
Vorbesce acestea. Dară pentru că să nu mal stăm în 
nedo merite asupra acestor împrejurărl, e absolut-ne
cesar de a  desvolta causa vorbelor .pronunţate. A- 
postolil, după cum am fost dis, periniteaO în Ierusa
lim a se circumcide, fiind-că nu era bine ca fără ves
te  să-I îndepărteze de la lege. Venind, ins£s, in An- 
tiochia nu mal observai! aceasta, ci trăiati indeferent 
în mijlocul credincioşilor dintre ginţi, ceia ce făcea 
ş i  Petru. Daiă după ce ati venit cel din Ierusalim 
şi 1-ati ve^ut acolo predicând ast-feliQ, el a îneetat 

mal predica aşa,, de teama ca nu cumva aceia să se 
scandaliseze, şi s-a schimbat, iconomisând cu aceasta 
doufi lucruri: ânteiti, să nu scandaliseze pe cel din
tre  Iudei, şî al doilea, să procure lui Pavel un pre
tex t bine-euventat de dojană. Dacă el, care predica 
în Ierusalim circumcisiunea, s-ar fi schimbat cu to
ntul venind în Aritiochia, creştinii dintre Iudsl ar fi 
■credut negreşit că a făcut aceasta de frica lui Pa
vel, şi discipulii l-ar fi judecat de om forte uşor, ce- 
3a ce nu puţin scandal ar fi putut aduce. Dacă el 
s  ar fi înpotrivit şi ar fi răspuns lui Pavel, carele de 
■aU-feliQ scia clar împrejurările, nu l-ar fi procurat o 
a st fel i ti de bănuială; însâ el scia bine sensul idei
lor lui Pavel. De aceia, deci, Pavel admonestează, 
■cară Petru rabdă şi tace, ca ast-feliâ dascalul fiind 
■acusat şi tăcând în faţa acusatoriulul, discipulii maî 
uşor să se schimbe. Dacă nu s-ar fi petrecut nimic 
din tote acestea, eară Pavel ar fi încurajat, nu a r  fi 
făcut vre-o treabă m are ; acum Insfi având un mo
tiv puternic de dojană, a bagat in al mult groza în 
■discipulii lui Petru. Dacă Petru a r  fi contrariat pe 
Pavel, cu dreptul a r  fi putut cineva a-1 blama, ca u- 
nul ce restornă planul iconomie!; acum, însâ, acela 
-dojenind şi acesta tăcând, mare frică ati luat chreş-
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linii dintre Iudei. Pentru aceia cu multă asprime tra
tează pe Petru. Şi închipuesce-ţl cu câtă exactitate 
usază de.cuvfent, dâud a înţelege celor înţelepţi, căi 
nu din vre-o luptă ore-rare provin aceste cuvinte, ci 
numai av£nd în vedere iconomia, despre care am spus. 
„Earâ când Petru a venit, dice, în Antiochia 
m-am împotrivit lui pe faţa, pentru câ era. 
vrednic de înfruntare". Nu dice că era vrednic’de 
înfruntat «de cătră mine», ci de eătră m-l-alti. Da
că el cu adeverat l-ar fi înfruntat n’ar fi pregetat, a 
o spune şi aceasta. Când dice: „m -am  îm p o tr iv i t  
lui pe faţă", face aici mal mult. o figură ritorică.. 
Dacă cu adevărat s ’a r  fi luptat intre dSnşii, nu ar Iî 
făcut’o aceasta în faţa discipulilor, ca să nu-î scan
daliseze; acum în$6 a fost prielnică lupta lor pe faţă. 
După cum Pavel le-a concedat lor în Ierusalim, ast- 
feliâ aii făcut şi ii in Antiochia. Care a fost înfrun
tarea ? „Maî ’nainte de a veni ore*cariî de la  
Iacob“ — Petru era dascal in Ierusalim— „mânca, 
cu ginţile, eară d u p ă  ce a venit, se retrăgea 
şi se osebia de denşiî, temendu*se de cei cir- 
cumcişl“. Dară nu se temea, ca să nu se primejdu
iască,—pentru-că cel ce nu s ’a temut la început, cu> 
a tâ t  mal mult nu s-a t im ut atunci,—ci se temea ca. 
să nu se depărteze de credinţă. De alt-feliu şi Pavei 
dice Corinthenilor: „Me tem ca nu cum-va şer- 
pele ce a a m ă g i t  pe Eva, sâ v6  corupa cu
getele v6stre“ (ÎL Corinth. 11, 3.), şi cătră Galateni: 
„Me tem ca nu  cumva în zadar sa fi osteniţ“ 
(Galat. 4;, 11). Nu aveaO iî frică de morte, ci frică d« 
perderea disciptililor, care li sguduia spiritul lor. 
„En cât şi Barnaba s-a ademenit de ipocrisîa 
lorw (Vers. 13), Să nu te miri, dacă numesee această
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faptă ipocrisie. Nu voesce să descopere planul, după 
c * m  am dis, ca ast-felift aceia să se Îndrepte. Şi fi
ind că denşit eraţi forte pironit! Ia prescripţiunife le- 
geT, de aceia numesee faptul ipocrisie. şi mustră cn 
asprime, ca cu acest chip să restorne prejudiciul din 
rădăcină. Earâ Petru ascultând acea mustrare nu 
respunde nimic, ci se preface că a greşit, ca ast-feliu 
prin dojana adresată lut să se îndrepteze cel*l-alţY. 
Dacă Pavel a r  fi dojenit pe ceî dintre Iudei, aceştia 
s ar fi alarmat asupra hil şi l-ar fi insultat, fiind-cA 
nu aveaâ mare consideraţie pentru densul ; acum 
lns£ vfidend pe dascalul lor certat aspru şi UcGnd, 
nu puteau să contradicii vorbele fui Pavei şi nici să-l 
dispreţuiască.

„ D a ră  c ân d  am  v e d u t  câ nu  m e rg e  d r e p t  
pe  ca lea  a d e v ă r u lu i1* (Vers. 14). Nici acest cuvânt 
să nu vg tulbure, căci nu-t pronunţă doră ca să des- 
preţuiască pe Petru, ci characterisază ast-felifl vorba, 
pentru ca ceî ce ascultau dojana adresată lui Pei.ru 
să se facă mai buni. „ A m  ^is  Iul P e t ru  în a in te a  
tuturor* '. Vedf cum corei teadă pe alţii? De aceia 
deci a dis in faţa tuturor, ca andind ii să se corec- 
tede. Dară ce anume al d is? spune-mî: „ D a c â  tu, 
lu d e a  fiind, t ra e sc l  ca  e thn ic il ,  şi nu  ca Iudeii, 
p e n tru  ce  fo rsezt pe g in ţi  ca sâ  t ră ia sc ă  ca  
Iudeii"  ? de şi nu gin Li le au fost adimenite de dfin- 
suf, ci Iudeii. Dară atunci de ce*l acusl de un fapt 
ce nu s-a întâmplat? de ce nu te adresezi celor din
tre Iude!, ci ginţilor ? şi de ce acuşi nqno il pe Petru, 
pe câtă vreme si cei-l-alţf de pe lângă dânsul aQ fă 
cut pe ipocriţii in caşul de laţâ ? Dară să maî vedem 
încă de ce’I acuzâ. „ D a c â  tu, dice, lu d ed  fiind, 
t ra e sc l  ca şi ginţi le, ia ră  nu ca Iudeii, p e n 
tru  ce forsezi p e  g in ţi s â  t ră ia sc ă  ca I u d e i i " ?
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Dară ce voesce e! sâ spună? Voesce de sigur ca 
să facă a nu fi bănuită dojana lui. Căci dacă a r  fi 
dis «rM faci de păzesc1 legea», l-ar fi mustrat cel din
tre  Iudei, pentru că a îndrăznit contra dascalulul lor, 
dară acum când el *1 acu-ă tocmai din causa discipu- 
lilor s6î, acelor dintre gioţl, dic, cu aceasta face a fi 
bine primit cuvântul l u i ; şi nu numai cu aceasta, ci 
şi cu aceia că dojana nu o adresază tuturor, ci nu
mai apostolului. „ D a c ă  tu , dice, IudeQ fiind, t r ă 
iesc! ca  e thnicil, şi nu  ca  Iudeii*, adecă, că nu
mai cât nu $ice de-a d rep tu l: «imitaţi pe dascalul vos
tru , căci iată el, IudeQ fiind, trăiesce ca şi ginţile». 
Dară nu o dice aceasta, pentru câ n’ar fi primit sfa
tul lui, ei sub forma dojanei el dă pe faţă părerea 
lui Petru pentru ginţi. Şi earăşl, dacă ar fi dis: «pen
tru ce forsezî pe cel dintre ludei, ca să trăiască ca 
Iudeii» ?... cuventnl ar fi fost forte violent; acum ins$ 
el nu stă inpotriva discipuUlor dintre Iudei, ci îopo- 
triva celor diutre ginţi, şi cu chipul acesta corectează 
pe cel dtntfil. Dojanele când nu sunt prea aspre şi 
grele, atunci mal cu samă >unt bine primite. Dară 
apoi nici dintre ginţi nu ar fi putut nimeni să acuse 
pe Pavel, carele vorbise pentru Iudei. In fine, între
gul plan al lut Pavel a reuşit. Petru a tăcut şi a pri
mit epitetul de ipocrit şi ipocrisie» pentru ca ast-felitt 
să scape pe Iudei de adevărata ipocrisie.

Când Pavel dice: „Dacă tu lude ti fiind “ de la 
Început vorba se raportă la Petru, maf departe iasă 
generalisază acest cuvânt, căci premimerându-se şi el 
printre Iudei, ^ ice : „N oi d in  fire Iude i,  e a r â  n u  
p ă că to ş i"  (vers. 15). Vorbele acestea, pe de-o parte 
sunt o mângâiere, earâ pe de alta se cuprinde In ele 
şi o dojană pentru Iudei. Aceasta o face el şi altă 
dată, când altul e înţelesul vorbelor lui, de cât acela 
ce s’ar părea. Romanilor, bună-oră, sc^iindu-li, dice:
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„Acum îns£ plec la Ierusalim, spre a servi p e : 
sânţi" (Rom. 15, 25—26); de câ t 'nu  voiesce el prin 
aceasta să Ii spună pentru ce anume se ducea la I e 
rusalim, cî avea intenţiunea ca să lî descepte zelul loiv 
pentru eleimosină. Pentru câ dacă ar fi voit sâ Ii 
spună causa, era de ajuns să d îcă : «m6 duc la Ieru
salim, ca sâ servesc pe sânţf», însg el, privesce, ce 
a-laoge: „Câcî Macedonia şi Achaia ati bine
voit a face contribuţiune peni.ru săracii sânţilor 
din Ierusalim. Ao bine-voit ii, ?i li sunt datori". 
Şi earâşî: „Caci dacâ gînţile s ’afi împărtăşit de  
cele spirituale ale lor, sunt datore a li servi 
lor şi în cele corporale". Privesce, cum şi aiul 
iiniştesee gândurile Iudeilor, construind frasa într’im 
mod atât de înţelept. »NoI, dice, din fire Iudei, 
earâ nu p â c ă to ş l“ . Privesce, cu câtă autoritate 
vorbesce. Dară cine sunt ore „Iudeii din fire" ? 
Nu proseliţil, ci cel crescuţi în lege din frageda co
pilărie, cari! părăsind viaţa de mal 'nainte, s’aQ re
fugiat Ja-credinţa în Christos, „Sciind că omul nu 
se îndreptează din fapte de' ale legel, ci prin 
credinţa In Itsus Christos ; şi noi am credut 
în Iisus Christos". Observă şi aici cu câtă sigu
ranţă vorbesce. «Nu am părăsit, legea, dtceT ca fiind 
rea, ci pentru că era neputincios şi slâbâ ; căci elacii 
ea nu procură justificarea, apoi circumcisiunea e de 
prisos». Aici nu spune de cât atâta ; maî departe ins6 
arată, că nu numai e de prisos, ci chiar e-primejdiosă. 
Sâ se observe şi aceasta, că pe când la început dice: 
„Nu se îndrepteaza omul din faptele . legel 
■cu cât înaintează, vorbesce tot maî apăsat. „Eară 
dacă c ă u tâ n d  sâ ne îndreptam în Christos,
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ne-am aflat pecâtoşi, ore Christos a fost serv 
a l  picatului ? “ «Dacă credinţa în el, dice, nu are pu
tere de a îndrepta, ci este necesar earăşl a ne ocupa 
de lege, atunci noi ceî ce am părăsit legea pentru 
Christos şi nu ne justificăm, ci suntem condemnaţî, 
vom găsi causa condemnârel în el, pentru care pără
sind legea, am alergat la credinţa».Aî v£dut cât de 
departe a Iui ins el vorba şi cu câtă putere s’a lup
ta t ? «Dacă, dice, nu trebue £ părăsi legea, am pără
sit-o pentru ’Chrislos în?6, de care vom fi judecaţi». 
Dară de ce spui acestea lut Petru şi-l mângâi, pe 
când e! le eunosee mai exact ca toţi ceî-l-aitl? Nu 
ore lui î-a arătat Dumne^tti, că nu trebuie a judeca 
pe cel neeircumcis ? Nu el ore, vorbind cătră ludeî 
asupra acestor lucrurî, s’a împotrivit cu curaj in a- 
ceastă cbestiuneV Nu el a trimis din Ierusalim ordine- 
desluşite in această privinţă? Dară Pavel nu dice a- 
cestea ca să corecteze pe P e tru ; se părea numai că 
vorba era adresată Iul, in realitate îns6 el critica pe 
di^cipulJ. Şi acestea le dice el nu cătră Ga'atenT, ci 
cătrâ cel ce suferiail de aceiaşi boia ca şî d£nşif. Căci 
dacă acum de şi p6le mulţi nu se maî circumcid, inse- 
postesc, sau păzesc Sâmbetele, le practică acestea cu 
d€*nşiî împreună, şi ast-felifi se sustrag singuri de sub 
Char. Dacă pe ceî ce fac us de circumcisiune numai, 
Christos cu nimic nu Ii va folosi, când vor mal ad a 
oge încă şi postul si ţinerea Sâmbetelor, şi ast- 
feliâ în loc de una vo’r păzi dou6 poruncî, bagă, 
bine sama primejdia, care cu timpul va deveni şi maî 
deticilă. Aceia pâzaQ la început t6te cele ordonate de 
lege, fiind câ exista pe atunci şi cetatea Ierusalimu
lui, şi templul, şi în fine tote cele-l-alte; aceştia îns6, 
vMe'nd şi pedeapsa pe care afi primiSo Iudeii, şi dis
trugerea’ cetăţeî, cum şi altele multe, ce îndreptare 
vor avea păzind legea, in timp ce chiar Iudeii nu pot 
face aceasta, de şi ar voi mult ? Te-aî îmbrăcat ia
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Christos, şi te-ai făcut membru al stăpenuluT, te-aî 
înscris cefăţan al cetăţel cel de sus, şi tu incă te 
tîrâscT pe lângă lege? Şi cum e posibil ca tu să te 
bucuri de împârMia cea de sus ? Ascultă pe Pavel,
care dice, că prin' păzirea legeî se râstornă evan
ghelia. Şi de vei voi, află modul cum se întâmplă 
aceasta, şi atuncî înfricoşază-te şi fugi de prăpastie.
Pentru ce dară păzescî Sâmbăta şi postesc! cu âcein?
Pentru că Jti-a fost. frică de lege şi de litera el ? 
dară nu te-aî fi Umut a părăsi legea, dacă nu al fi 
dispreţuit credinţa, considerând-o de slabă şi neputin- 
ciosâ âe a mântui prin ea î»s6şT. Dacă te temî de nu 
vel păzi Sâmbăta, e cert că te temi de lege, pe care 
o ere dl că încă stăpân esc e. Dacă este earăşî necesi- 
tale de lege, apoî nu numai de o parte a ei, nicT nu
mai de o singură poruncă, ci e necesitate de legea 
întreagă. Dară dacă e trebuinţă de întreaga lege, a- 
poi câte puţin s'a sustras ideea jus ti fi cărei prin c re
dinţă. Dacă păzescî Sâmbetele, de ce nu te şi circum- 
ddl ? Dacă fe circumcidî, de ce să nu şi sacrifici? 
Dacă trebuie a păzi, apoi întreaga lege trebue sâ u 
păzesc!, şi dacă nu trebue a păzi legea întreagă, apoî 
nici o parte din ea numai. Da< ă te înfricoşezi pentru 
călcarea unei părţi şi te temi ca nu cumva să fîf 
condamnat ca călcătorii, cu cât mai mult trebuie ca 
să te temi pentru călcarea legeî întregi. Dară dacă. 
contravenind lege! întregi, nu pedepsesce, e cert câ 
nici când se contravine unei părţi din lege nu pedep
sesce. Dacă e necesar a păzi Întreaga lege, e necesar 
şi de a nu asculta pe Christos, sau că ascultând pe 
Christos, ne vom face călcători de lege. Deci dacft 
trebuie a o pâzi — cel ce nu o păzesc sunt călcători 
de lege—negreşit că causa acestei.călcări din partea  
postrS este Christos. El este care a desfiinţat legea 
asupra acestor prescripţiunî, şi a ordonat a o desfiinţa.

Vedt ce făceaţi cei ce rudaizau ? Pe Christos,—eau-
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sa justificărel’nostre,—pe. acesta ’) declară de causa 
pgcatului, după cum dice şi Pavel: „Deci Christos 
este servitor pecatului“? Apoî fiind-că a întins 
vorba pănă la absurditate, nici câ a mal fost nevoe 
pe urmă de contradicere, ci s a mulţemit numai i-u ne
garea: „Sâ nu fie". Faţă de ideile impertinente 
şi neruşinate nici că e nevoe macar d  ̂ a respunde 
cu vorbe, ci ajunge numai de a tăgădui’ sCâcl da
ca zidesc earăşl ceia ce am dărâmat, singur 
me arăt de câlcătoriu al legeî" {Vers. 18). Pri- 
vesce înţelepciunea Iul Pavel ! Aceia voiafi a arăta 
câ cel ce nu pîSzesce legea, este călcăforiu; el îns6 
a întors cuvântul cu totul din contra, probând câ 
cel ce pâzesce Jegea este călcâtorifl, şi nu numii al 
credinţei ci chiar şi al legeî. „Dacă zidesc earăşl 
ceia ce am dârâmat‘f, adecă legea. Ceia ce dice, 
aşa -şi este. «Legea a contenit; eară aceasta am măr
turisi L’o prin faptul câ am părăsit’o, şi ne-ara refu
giat la mântuirea prin credinţă. Dacă deci ne certam 
acum spre a stabili legea, cbiar el (legeî) ne tăcem căl
cători, pentru câ ne certăm dea ţinea aceia ce Dum
nedeu a desfiinţat». Apoi arată şi modul cum s'a des
fiinţai. „Cacî ea prin iege am murit legeî", 
(vers. 19). Acest pasaj are un îndoit aspect. Sati că 
vorbesce aici de legea Charulul, pentru că obiclnu- 
esce şi aceasta a o numi lege, cumbunâ-oră: „Cacl 
legea spiritului vieţii m-a eliberat... etc.'( (Rom. 
8, 2), saG că vorbesce de legea veche* arătând că 
prin înseşi această lege a murit legeî, adică că chiar 
această lege «m-a povăţuit de a nu-î mal da nicî o 
atenţiune, şi dacă I-aşi da atenţiune, aşi călca-o» 
Cum şi în ce mod? Moisi dice: „Profet va ridica 
voe Domnul Dumnedeu dintre fraţii voştri, ca
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şi m i n e ; pe  a ce la  sâ-I a sc u l ta ţ i4' (Deut. 18, 15), 
vorbim! de Christos ; aşa că ce! ce nu asculta de 
densul, contravin leget, Maî putem înţelege şi în alt 
mod vorbele : „p rin  leg e  am  m u r i t  leg e î" .  Ina- 
dfevfir, legea poruncesee a îndeplini (6te cele scrise 
în ea, earâ pe cei ce nu ascultă ’1 pedepseşte; deci 
cum nimeni nu a împlinit legea, toţi am murit prin 
ea. Privesce cum şi aici el cu cumpătare ataeâ le
g e a ; nu dice : legea a murit pentru mine, ci „etj a m  
m u r i t  le g e i tt. Ceia ce dice, aşa şi este. «Precum ce
lui mort nu i se pote pretinde' de a se supune po
runcilor legeî, tot aşa nu mi se pote pretinde şi mie, 
celuT ce am murit şi m-am eliberat de blestemai ei. 
Decf sa nu se ordone ceiuî mort, pe care l-a omo- 
rît legea, nu numai corporalminle, ci şi spiritual- 
minte, prin care a intrat în lume m6rtea corporală.» 
Cum că aceasta o dice, o a învederat prin cele ce 
urmeadâ : „C a sâ viez lui Dumnedeti, dice, m-am 
restignit împreună cu Christos" (Vers. 20). Deci 
fîind-că a $is : „ am  m u r i t“ , ,ca sâ nu-î spună ci
neva : dara cum de trăiesc! ?, a adaos şi causa vierii 
şi a arătat că pe de-o-parte legea l-a omorît fiind 
viâ, earâ pe de alta câ mort, cum era, Christos Iu- 
ându-1 l-a înviat prin mortea lut, şt prin morte a dă
ruit lume! viată. Această viaţă el o numesee nemu- 
ritore, pentru câ aceasta probează vorbele: „C.a s â  
viez lui Dumnedeti" şi „împreuna cu Christos 
m -am  restignit". Dară cum dicî, că cel ce este 
viQ şi respiră încă, s’a restignit împreună cu el ? 
Că Christos s-a restignit, e c e r t ; dară tu cum te-aî 
restignit, si trăiesc! încă ? Privesce cu câtă înţelepciu
ne explică el şi aceasta, căci d ice : „ Viez, dic*i nu 
eu . ci vîeaza în mine Christos11. Când el dice,
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„M-am răstignit împreuna cu Christos", face a- 
lusiune la botez, eară când dice : „viez nu eQa ,
■da a înţelege viaţa după botez, prin care ni se mor
tifică tote mădularele,

„Viază în mine Christos*, adecă nimic nu Fae 
<!in acelea pe care Christos nu ie voesce. După cum 
prin cuvgatul morte el nu înţelege marţea comună-, 
t i  mortea de pScate, ast-feliti şi viat* o înţelege ca 
scăpare de pgcate. «Nu e posibil in alt.mod a via Iul 
Dumnedeti, de cât numai mort ovi | ficatul. Precum 
Christos a răbdat mortea corporală, aşa şi eîi am 
suferit mortea p la tu lu i» . „O m orîţI  deci m e m b re 
le  v o s t re  cele  de  pe p ă m e n t ,  c a re  su n t  : cur- 
via, n e c u ră ţe n ia ,  p r e c u rv ia "  {Colloseni 3, 5), si 
e a ră ş l : „Omul n o s tru  cel v e ch ia  s-a r e s t ig n i t“ 
(Rom. 6, 6.), ceia ce s~a iâ iu t prin baea Xenascerel. 
După aceasta apoî dacă remâl mort cu păcatul, vieii 
hu Dumnecl^iî; dară dacă earăşl înviezî cu pgcatul, 
ii-at vâtâmal viaţa. Pavel însă nu a făcut aşa, ci a 
reinas mort cu lotul. «De viez, dice, l-l Dumnedeti, 
o altă vială, de cât acea din lege, am murit legeî, 
şi nu maî pot păzi nimic din aie legeî».

Privesce acum si curăţenia vietel luî, si admiră a-* fc m ' *
cel fericit suflet. El nu dice: viez efl, ci „ v iaz ă  în
mine C h ris to s14. Cine ar putea să scotă o ast-feliîi 
<]e voce ? Fiind-că el s-a dat supus luî Christos, căci 
a îndepărtat tote cele lumescT, şi totul făcea după 
voinţa aceluia, nu a clis: viez in Christos, ci ma! 
mult încă: „v iază  în mine Christos''. Preeum pă
catul, când stapenesce, el este care viază şi portă
spiritul unde voesce, ast-ieliil şi când el es!e mort,
iote cele plăcule Iul Christos se îndeplinesc; aşa că 
o ast-feliu de vieaţă nici nu maî este pâmentească, 
fiindcă el este acel ce viază în noî, lucrează şi stă-
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penesce. Find-că d icea : „m -am  re s t ig n i t  îm p r e u 
n a  cu  e l" ,  şi „nu  m a î v iez  eGw, ei am murit,ce
ia ce multora Ii se părea neprobabil, adauge: „ D a 
ca a cu m  viez  în co rp ,  v iez  p r in  c re d in ţa  in 
fiul lui D u m n e d e u " .  «Şi acestea, dice, sunt cu pri 
vi re la viaţa intelectuală; earâ dacă 'mi-ar examina 
cineva şi viaţa sensuafă, ar găsi că şi aceasta o da- 
toresc credinţei în Christos. Pe cât eram vrednic de 
cea mal marn pedeapsă pe când mg aflam în viaţa 
veche şi sub lege, şi de mult in că aşT fi fost perdut, 
c ă c i : „Toţi au  p e c ă tu i t  şi s u n t  lipsiţi d e  s la 
v a  Iul D u m n e^eQ "  (Rom. 3, 23)] fîind-că toţi e- 
ram sub hotărîre, şi de aceia toţi au murit, dacă nu 
în realitate, cel puţin in hotărîre, pe atâta acum, 
câud a venit Christos şi s-a predat pe sine morţii, 
de la care ne-a smult pe toţi, sunt vrednic de mân
gâiere». Ast'feliO că: „ D a c a  a c u m  v iez  în co rp , 
prin  c re d in ţa  v ie z “ , adecă, prin credinţa îu el. Fi- 
ind-că dacâ nu era aşa, nimic n-ar fi împedecat de 
a fi nimiciţi cu ioţiî, după cum s-a întâmplat la 
potop. Inse presenţa IuT Christos dămolind urgia 
Iul Dumnedeti, a făcut ca să vieţuim prin credin
ţă. Cum că aceasta dice, ascultă cele ee urmează, 
picând el că; „ D a c a  a c u m  viez  în co rp ,  v i
ez  p rin  c r e d in ţa “, adauge: „In fiul Iul D um - 
nedefl, care m -a iub it  şi s*a dat p e  s ine  
p e n t ru  m in e" .  Dară ce faci, Pavele, de usurpezi uu 
fapt comun, săvârşit pentru lumea inlreagă, şi ţi-i 
însuşesc! câ propriii a] teu ? Nu al d i s : celui ce ne-a 
iubit pe noî, ci „Celui ce  m -a  iub it  pe m in e “, 
şi cu tote acestea evanghelistul dice: „Aşa a iu 
bit D u m n e z e i i  l u m e a “ , (Ion 3, 16), şi chiar tu 
însu-ţl clici: „ C a re le  n ’a c ru ţa t  nici p e  p ro p r i 
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ul sfcG'fiQ, cil:*a d a t  pe dfinsu!" nu numai pen
tru tine, ci „pentru toţi* (Rom. 8, 32), şi earăşl"in 
uit loc dici: „ca sa-şî pregătească lui popor a- 
lesw (Tit. 2. 14).Deci ce este ceia ce el dir.e aici ? 
Pricepând descurajarea naturel omenesc*, cum şi În
grijirea nepovestita a lui C.hristos, fie ce anume I-a 
seapat şi ce li-a dăruit, şi fiind aprins de dorul de 
el, vorbesce ast-feMii, ceia ce de alt-feliO făceaft şi 
profeţii, căci şi ii 'şî insuşiau de multe ori pe Dum
nedeti ca al lor propria, precum : „Dumnezeul meti. 
Dumnezeul meu, catra tine mânec11 (Psalm. 63. 
1). Afara de aceasta el mal arată prin cuvintele de 
mal sus, ca fie-care dintre noi datorim atâta recu- 
noscinţă şi mulţemire JuT Christos câta ar datora 
dacă ar fi venit numai pentru el. Nu s-ar fi dat in 
lătur? de a arăta chiar pentru unul numai o ast-feliQ 
de iconomie, pentru că într’atâta iubesee el pe fie
care om, intru cât ar iubi lumea întreaga. Sacrificiul 
lui s’a proadus pentru întreaga natură, fiind suficient 
de a elibera pe t o ţ i ; însa cel ce tac us de bine-fa- 
cerea Iul, numai aceia sunt adevăraţii credincioşi. 
Şi cu tote acestea el nu s'a dat în laturi de la a- 
ceaslă iconomie, de a chema, adecă, la sine pe totf 
fără osebire. Precum cina din evanghelie a fost pre
gătită pentru toţi, eară dacă nu aft voit cel chemai! 
să vină, el ii-a strins bucatele de pe masă, ci a che
mat pe alţii, aşa a tăcut şi in caşul de faţă. Şi oaea. 
cea rătăcită, di’ntre cele nouă-decl şi nouă, una-sin
gură era, şi totuşi n-a  dispreţuil'o. Despre acest fapt 
discutând Pavel aUă-dată eu Iudeii face aluviune la 
dansul şi dice: „Dara ce, şi daca nu au c re d u t  
6re-carif ? nu cumva dre necredinţa lor va 
nimici credinţa lui Dumnedeti ? sâ nu fie ! Fie 
Dumnedeti adevărat, şi tot omul mincinos"
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-.{Rom, 3, 3. 4). «Deci el te-a iubit pe tine ast-feliu, 
în cât s-a predat pe sine, şi tu care nu aveai r i d  o 
speranţă de mântuire aî fost adus la o ast-feliQ de 
viaţă; şi acum după atâtea bunătăţi ce al primit, l;e 
întorci earăşl la cele vechi» ? După ce deci a expus 
precis cele isvorâte din raţionament, la urmă decla
ră cu voce puternică, şi dice: ,,N u desfiin ţez  c h a 
rul lui D um neţleO " (Vers. 21). Audă aceasta cel 
ce ludaiseazâ şi daQ atenţiune încă şi acum legeî, 
căci cătră dânşii vorbesce el acestea. „ C ăc i  d a câ  
în d re p ta r e a  es te  p rin  lege , a tu n c i  C h ris to s  a  
m u ri t  în z a d a r 11. Ce pote fi mal grozav ca p i 
catul acesta ? Ce pote fi mal ruşinos de cât asemenea 
vorbe ? Dacă deci Christos a murit, e cert că legea 
nu avea puterea de a ne îndrepta ; dară dacâ legea 
ne îndreaptă, mortea lui Christos a fost prisoselnkă. 
Şi cum s-ar putea aceasta, când făptui iotrupărel lui 
Christos întrece ori-ce raţionament omenesc, şi in
spiră atâta frică ? când misterul acesta negrăit, pe 
care Profeţii l-a ti dorit, Patriarchiî l-au predis, înge
rii se spăimântaii vâdând—misteriu ce.aii fost măr
turisit de toţi ca culmea îngrijire! lui Dumnedeu pen- 

stru neamul omenesc, —cum s-ar putea, dic, ca să se 
spună câ acest misteriQ s-a făcut in zadar şi fără 
scop ? înţelegând el deci exageraţia absurdităţei, da
că s-ar dice de cineva că asemenea fapt a fost de 
.prisos,—căci aceasta resulta din cele ce iî făceau,— 
întrebuinţară vorbe forte aspre asupra lor, şi dice : 
■ „O Galatenl fă ră  de  minte! Dară cine v-a 
'fermecat pe voî, ca sâ nu ascu lta ţi  de a d e v e r ;  
pe voi în ochii cărora Iisus Christos a fost
descris  aşa , ca cum  a r  fi fost ră s t ig n i t  p r in 
tre  voi ? “ (Capit. 3, 1|. De âicî el trece în alt ca
pitul- In cele dintâi el a aratat, -că nu era apostol



— 66 -

de la omenî, şi nicî prin omeni, şi nici că a avut 
nevoe de învăţătura apostolilor ; aici însg dâudu-se 
pe sine de dascal demn de credinţă, vorbesce cu mai 
multă îndrăsneală şi face comparaţiune între credin
ţă şî lege* La începutul epistolei el di>e: mir
ca a şa  de  c u râ n d  v S a b a te ţ î " ,  eară aici dice : „O 
Galatenl fa ra  de  minte". De sigur că era mult 
indignat contra lor, fiind-că după ce s ’a justificat a- 
supra atitudine! sale, indignarea lui a isbucnit cu to 
tâ puterea şi cu dovada cerută- Dacă ’t numesee 
lipsiţi de minte, să nu te mir!, căci nu face aceasta 
ca călcâtoriu al lege! şi al lui Christos, care ordonă 
de a nu dice fratelui „ n e b u n e c i  mal ales încă 
ca aprig păzitorii! al aceste! ordinaţiunî. Nu şe dice 
n um ai: cel ce numesee pe fratele setit nebun, ci*cel 
ce „fărâ  c au să "  ’1 numesee aşa. Dară ore, care din 
iî ar fi meritat maî după dreptate această denumire, 
de cât cel ce Sn urma atâtor împrejurări, ca şi cum ni
mic uu s’ar fi petrecut, s-ati dedat faptelor de mat 
’nainte? Dacă, deci, numesc! pe Pavel din această 
causă insultătorii*. apoi şi pe Petru ’l veî numi omo- 
rîtoriul lut Anania şi al* Sap firet. Deci dacă a dice 
asemenea vorbe este o nebunie, cu atât mal mult în 
caşul de faţă. Tu însă judecă, că el uu usează de la 
început de această asprime, ci după dojanele ce te-a 
dat, aşa că ii orimiaO acum certarea nu de la dan
sul direct, ci de la înseşi probele culpabilitate! lor. 
Căci numaî după ce a arătat cum ii îndepărtează 
credinţa, eară mortea lui Christos o consideraţi dt 
prisoî, adauge şi certarea lor, şi încă nu după câ 
meritau, căci erau "vrednici de cuvinte încă şi ma 
aspre. Privesce acum cum din capul locului el S' 
dămolesce, de şi atacase. Nu $ice : cine v-a amăgit 
sau cine a abusat de voî ? saQ cine v-a înăucit 
ci: „cine v-a fermecat?1* ceia ce înseamnă o ac
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monestare demnă de laude. Aceasta probează că ceia 
ee iî făceau mal ’nainte era vrednic de invidiat, da
ră câ faptul săvârşit acuma era bântuirea diavolului, 
ce mugea înfricoşat pentru fericirea lor. Când audi 
aiei de invidie, cum şi in evanghelie de ochiţi vi
clean, ceia ce însamnă acelaşi lucru, sâ nu credî cum 
că razele optice ale ochilor sunt acele ce vatămă 
pe cel ce privesc. Nu pote fi rM ochiul în sine, ci a- 
icl Christos ast-feiiQ numesee invidia. Acţiunea ochi
lor este de a vedea lucrurile aşa cum s u n t ; însg a 
Tedea ceva cu invidie, provine dintr’o intenţiune lă
untrică coruptă. Fiind-eă prin acest simţ întră îo spi
ritul nostru forma lucrurilor vgdute ; fiind că în ee- 
îe maî multe caşuri invidia să zimislesce din causa 
ftogăţiei, şi fiind că bogăţia se vede cu ochii ceşti 
trupesc!, deasemenea şi stăp^niile, apoî din această 
causă a numit ochiţi viclean şi invidios nu ochiul in 
sine, ci pe acela ce privesce’cu invidie şi viclenie, 
picând el: „cine v-a fermecat?", arată că ii o 
l'ac aceasta, nu ca cum s’ar îngriji ca sâ complecte- 
ze lipsurile (defectele) ce le aveaQ, ci ciuntind încă 
autoritatea fiinţei supreme. Pentru că acţiunea invi
diei e nu de a complecta defectele, ci chiar de a 
sustrage ceva din cele complecte, şi a vătăma între
gul. Acestea Ie dice, nu ca cum invidia ar avea vre-o 
putere prin sine îns6-şî, ci ca să probeze, că ceî ce 
vineau si învăţaţi în acest sens, o făceau aceasta din 
invidie. „In ochii cărora Iisus Christos a fost 
d esc ris  aşa , ca cum ar fi fost restignit p r in t re  
v o l“ . Şi cu tote acestea el a fost. restignit nu în ţa* 
ra Galatenilor, ci în Ierusalim. Cum dec! dice : „ p r in 
tre  voi"?  Arată prin aceasta puterea credinţeî, ca
re pote să vadă şi de departe. De alt-feliu nicî că 
g ice: s-a restignit, ci „a fost descris aşa, ca c u m
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a r  fi fost .restignit'*, arătând că eu o<hti credinţe? 
aii vădut maî exact chiar, de cât unia din cel ce au* 
privit faptul fiind presenţf. MulU din aceia privind, nu 
.s-aâ folosit cu nimic; aceştia, însă, nu aQ v&dul cu 
ochit trupesc!, dară prin credinţă au vedufc mal exact. 
Acestea le dice şi cerlându-i în acelaşi timp, şi lă- 
udându-T; lău'dându-l pentru câ au primit faptul cu> 
atâta convingere ; certându-t îns6, pentru că pe cel 
re 1-aâ vedut gol pentru denşif, restignit1, insultat,, 
batjocorit, adăpat cu oţet, acusat de tâlhari, împuns- 
cu suliţa in costă,—câcl aceasta învederează prin cu
vintele : „a  fost d esc ris  ca  cum  s-a r  H re s t ig 
n i t " ,—pe acela părăsindu-1, aft alergat earâşî la le
ge, neruşinându-se macar de patimile lui. fu ,  însă, 
gândesee-te şi la aceasta, cum el pretutindenea, lă
sând Ja o parte şi ceriul, şi pământul, şî marea, şi 
tote cele-l-alte, predică numai puterea iul Christos, 
purtând peste tot locul crucea hif. Aceasta era maţ 
cu samă principalul îngrijire! lui pentru noi.

„ A c e a s ta  n u m a i  vo iesc  sa  aflu de  la vo i : 
P r in  fap te  de a  le lege î a-ţf p r im it  sp ir i tu l ,  
s a a  p r in  a u d ire a  c r e d in ţe i”’? (Vers. 2.). «Fiind-că 
nu pricepeţi cuvintele lung!, dice, şi nici nu voiţi să 
observaţi cu scumpătate măreţia iconomieî, eil voi
esc a v6 convinge prin o vorba scurtă şi prin o pro
bă imediată, de vreme ce vfid din parte-vă cea mal 
mare nerecunoscinţâ». Mal sus, din cele spuse, a con
vins pe Petru, aici Îns6 se ridică asupra lor şi li pu
ne în faţă nu împrejurări petrecute aiurea, ci de 
acelea petrecute chiar printre denşif; proba o scote 
nu numai din cele date lor în comun, ci şi din ce
le chârâzite lor în particular. Pentru care şi dice : 
„ A c e a s ta  n u m a i  v o ie sc  să  aflu de  la  vo i: 
p r in  fap te  d e  a le leg e î a-ţi p r im it  sp ir itu l saC
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p r in  a u r i r e a  c red in ţe ]”? «A-ţl primit spiritul sânt. 
■dice, a-ţl săverşit mimnl şi semne multe, înviind 
morţii, vindecând pe cel leproşi, profetizând şi vor
bind în litnbî străine. Dară ore' această putere v-a 
dat* o legea ? Dară maî ’nainte nimic n-aţi făcut din 
■acestea. Aşa dară credinţa v-a dat aceaslă putere? 
Apoi atunci nu este ore cea mal mare nebunie, ca 
voi care v-aţ( învrednicit de atâta binefacere de Ia 
credinţă, să o lasaţt şi earăşl. sâ v6 re’ntorceţl Ia le
ge, care nu v-a procurat nimic din acestea»? „ A şa  
d e  farâ  de m in te  su n te ţ i  ? în c ep â n d  in spirit, 
a c u m  in co rp  s fâ rş i ţi?"  Earăşl iatimp întrebuinţa- 
;zâ dojana- «Trebuia, dice, ca cu trecerea timpului cel 
puţin, să fi primit vre-un adaos la credinţa vostrfi, 
■dară voi nu numai că n-aţi progresat, ci încă v-aţl 
r e ’ntors la cele de mai ’nainte. Cel cari încep de la 
lucruri mici, cu trecerea timpului se ridică şi la mal 
«îarl; voi, îns6, începând de la cele mari, a-ţî ajuns 
Ia cele mici. Deci dacă a-ţl început de la cele cor
porale, trebuia sâ înaintaţi la cele spirituale, îns£ a- 
“cum voi incepend de la cele spirituale, a-ţl poposit 
bi cele corporale. A face minuni, e ceva spiritual; 
■eară a se circumcide, e ceva corporal. Voi dupâ mi
nuni a-ţi ajuns la cimimeisiune; dupâ ce v-aţl folo
sit de adevgr, a-ţl îmbrăţoşat tipurile ; după ce a-ţî 
privit sorele, acum căutaţi sfeşnicul; după ce v-aţl 
hrănit cu bucate vîrtose, a-ţf alergat la lapte». El nu 
■dice: a-ţî ajuns în corp, ci „acu m  în c o rp  sfâ rşiţi"?  
-arătând prin aceasta, că acel amăgitori al lor punând 
mâna pe iî, l-au îmbucăţit ca si nutreţul ce se dă 
minimalelor, şi i aU adus la aceia, de a suferi tot ceia 
ce denşiî voiau ; întocmai ca si cum cineva dintre 
generalii cel mal renumiţi, după nnilte biruinţl şi 
trofee se da pe sine de desertoritt şi presintâ corpul 
Iul celor ce voiesc a-1 tatua (puncta) „Atâtea a-ţl



— 70 —

su fe r i t  în z a d a r ?  d a că  şi în z a d a r “ . Aceasta e- 
cu mult mat atingătorifi ca cele dinainte. Amintirea 
minunilor nu ar fi putut avea atâta înrlurire asupra 
lor, ca aratarea luptelor şi răbdarea iu patimile ee 
it le-au suferit pentru Christos. «De tote aceste, dice, 
ce le a-ţî suferit, aceia voiesc a ve păgubi, şi a v& 
răpi cununa», Apoî ca nu cumva să li sguduie spiri
tul, şi să li se slăbească corda simţitore, nu a maî 
asceptat hotărîrea, ci adauge: „ d a c ă  şi în  z a d a r " .  
«De a-ţl fi voit, dice, sg v6 treziţi şi să v6 reculegeţi 
aceasta nu ar fi fost in zadar». Unde sunt acum ceî 
ce contradic şi resping pocăinţa ? Iată că aceştia şî 
spirit a& primit, şi minuni aO făcut, şi mărturisitori 
aî credinţei s-aît făcut, mit de primejdii şi de perse- 
cuţiunt suferind pentru Christos, şi cu tote acestea,, 
după atâtea succese ii ati cădut din char, Dară, dice 
el, d<j voiţi puteţi sâ v6 reculegeţi şi să recapataţl 
ceia ce aţi perdut. „Deci cel c e  v£ a c o rd ă  sp i
ritu l,  şi lu c re a z ă  m inun i p r in t r e  voi, din fap
te le  lege t o re ,  sau  din a u d u l  c red in ţe i  lucrea* 
z ă “ ? «Dacă deci v-aţl învrednicit de atâta dar, şi 
a-ţî săvârşit atâtea minunî, ore vi s’a acordat aceas
ta pentru că aţi păzit legea, sau pentru câ aţi păzit 
credinţa? E cert că pentru câ aţi păzit credinţa^Fi- 
ind-că aceia tote le resturnau pe dos şi trîmbiţâu di- 
când că credinţa nu are putere, dacă legea nu e în 
vigore, el arată  contrariul: că ne-adăogăndu-se nimic- 
din poruncile legeî, uumat atunci va folosi credinţa. 
«Credinţa numai atunci, dice, are putere, când nu i 
se vor adăoga cele ale legeî». „Câţi voiţi ă vS în 
d re p tă ţ i  p rin  lege, dice, aţi că ţiu t d in  c h a r '1' 
(Galat 5, 4.). De cât aceasta o dice el mal la vale,, 
când usază şi de mal mult curaj, având şi ocasia 
bine venită, din cele deja demonstrate, pe când aicî
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el ’şl prepară motivul din faptele petrecute. «Când, 
dice, nu daţi atenţiune legeî, ci ,credinţei, atuncî a ţi 
primit spiritul, şi aţi săvârşit minuni».

Apoî fiind-că era vorba de lege, eî duce chestiunea 
pe un alt teren mult mai îndrăsneţ, aducend ta mij
loc pe Abraam, şi dicSnd : „Precum Abraam a  
credut lu i Dumneţteu şi i s’a socotit Iui spre 
drep ta te*1 (Vers. 6). «Desigur, dice el, că puterea 
credinţeî se învederează şi din minunile făcute de voî; 
dară de voiţi, eQ me voiti încerca a ve convinge şi 
din exemple vechi». Şi fiind-că multă vorbă se făcea 
de eatiM denşil pentru Abraam, 'I aduce şi pe acesta 
la mijloc, şi arată că ,şi el s’a justificat prin credin
ţă. Dară dacă s-a justificat prin credinţă cel mal 
'nainte de char, de şi in fapte era de admirat, cu a- 
tât maî mu}t ne vom justifica noi. Cu ce a fost vă
tămat acela, dacâ nu a fost sub lege ? Cu mnK ; ei 
credinţa-I-a fost suficientă spre justificarea Iul, Atunci 
dice, nu era legea. Dară nici acum nu maî este le
ge, precurn nu era nicî atunci. De aceia el combă
tând necesilatea legel, pentru ca sâ nu primească 
vre-o objecţiune, introduce la mijloc pe Abraam, 
justificat mal ’nainte de lege. Precum atunci legea 
nu era dată, ast-feliîl şi acum, fiind dată, a contenit 
cu desăvârşire, a fost suspendată. Apoi de vreme ce 
cugetati lucruri mart despre, denşif, fiind câ eraO năs
cuţi din Abraam, si se temeau ca |nu cumva părăsind 
legea sâ se înstrăineze de înrudirea cu el, şi aceas
ta teamă o nimicesce Pavel, arătând ca mal ales în 
rudirea cu densul o lucrează credinţa. Această idee 
mal clar o desfăşura in epistola cătrâ Romani; îns6 
nu maf puţin o clarifică şi aici, dicfind: »Sâ sciţi
d a ra  câ cel d in  c red in ţa ,  aceia sunt fiiî luî A- 
braam" (Ver^. 7), eară aceasta o certifică cu măr
turie din vechime: „Cad prevSdfend, dice, Scl'ip-
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t u r a  că D u m n e d e u  p r in  c re d in ţă  va în d re p ta  
p e  g inţi, a p re v es t i t  luî A b ra a m  : că p r in  t i 
n e  se  v o r  b in e -c u v en ta  to te  naţiunile.** {Vers. 
8). Deci, dacâ fii al lui Abraam nu sunt acel ce ati 
înrudire naturală cu dfensul. ci acel ce imitează cre
dinţa luî,—căci aceasta învederează: „p rin  tine  se 
v o r  b in e -cu v en ta  to te  n a ţiu n ile " ,  —e cert că el 
’I introduce în această nemurire.

Dară prin aceste cuvinte el mal arată şî alt fapt 
destul de însemnat. Fiind-că iî fâceaQ mult vuet şi di
ctaţi câ legea e mal veche de cât credinţa, şi câ cre
dinţa a venit în urma legeî, el li restornâ. şi această 
născocire, probând că credinţa e mai veche de cât 
legea, ceia ce e cert prin faptul cu Abraam, care s-a 
îndreptăţit maî ’nainte de arătarea legeî. Arată to t
o d a tă  că şi ceîe petrecute acum s-afl făcut îo urma 
profeţiilor. „ P re v e d â n d ,  dice, s c r ip tu ra  câ  D u m 
ned e ti  va  în d re p ta ţ i  g in ţile  prin  c re d in ţa " ,  
earâ nu prin lege, wa p re v e s t i t  lu! A b r a a m u. 
Dara ce este aceasta ? «Aceasta insamnă, dice, că 
chiar el care a dat legea, maî 'nainte încă de a da 
legea a hotărît ca ginţile sâ se justifice prin credinţa». 
Şi nu dice: a descoperit, ci „a p re v e s t i t " ,  pentru 
ca să afli că şi Patriarchul s-a bucurat de modul a- 
<-esla de justificare, şi dorea mult ca sâ se realiseze. 
Dară fiind-că if maî erau stăpâniţi şi de o altă frică, 
căci s-a fost scris: „B les te m a t  e s te  to t  cel ce  
n u  va  îm plini to te  cele  sc r ise  în c a r te a  legeî 
a ce ş t ia ,  şi n ici nu  le va  f a c e “ (Deuter. 27 26), 
de ac^ia li împrâseie şi această frică, întorcend ra
ţionamentul invers şi probând, că nu numai nu sunt 
blestemaţi ceî ce părăsesc legea, ci chiar bine-cuv§n- 
taţî, pe când cel ce remân in lege, nu numaî că nu 
sunt biue-cuvântaţî, ci chiar sunt blestemaţi. Aceia



-  73 -

-diceau ca cel ce nu păzesce legea este blestemat, el 
tnsâ probează câ cel ce o păzesce este blestemat, 
eară cel ce nu o păzesce bine-cuventat. Aceia earăşl 
diceaă, că cel ce dă atenţiune numai credinţe!, este 
blestemat, pe când el arată că cel ce dă atenţiune 
credinţei este bine-cuvântat. Dară cum probeaz^ el 
tote acestea? Nu am avansat doră ceva întâmplă
tor ia prin cele de maî s u s ; de aceia trebuie a da 
atenţiune încordată celor următoare. El a arătat a* 
ceasta mal ’nainte dieftnd, că scriptura a dis P a tr ia r 
hului: „ca p rîn  tine  se v o r  b in e -c u v en ta  t6 te  
n a ţ iu n i le 1*. Dară atunci nu era lege, ci numai c re
dinţa. De aceia prin silogism el adaoge : „ P e n t ru  a -  
ce îa  cel din  c red in ţă  se b in e -cu v in teazâ  î m 
p re u n ă  cu c red inc iosu l A b r a a m “ (Vers. 9.) Dară 
ca nu cum-va ii să iee aceasta ca o objecţiune şi să 
d ic ă : «cu drept cuvânt s-a justificat el prin credinţa, 
căci pe atunci legea nu exista ; tu inse arată-ni c re 
dinţa justificând după darea legeî»,—tomnai asupra a -  
cestora vine, şi li probează mal mult chiar de cât 
it cer; li probează, adecă, nu numai că credinţa ju s 
tifică, ci încă ca legea blestemă pe cel ce o în tre
buinţară, Şt ea să afli aceasta, ascultă cuvintele 
apostolice C âţi sun t din fap te  d e  a leg e î .  
s u n t  sub  b le s te m "  (Vers. 10). Dară aceasta, dicl, 
e numai o hotărî re, care nu are nici o probă. Aşa 
dară care e proba? Iat-o, ea se găseşce chiar în lege: 
„Blestemat es te  tot cel-ce  nu va împlini to te  
c e le  scrise în c a r te a  lege î aceştia, şi nici nu 
le va face" (Deuter. 27, 26). „Cum câ nimenî nu 
se  îndrepteaza prin lege , e s te  în to tu l înve
d e ra t"  (Vers. II). Aşa dară toţr aO pgcătuit, şi prin 
urmare sunt sub blestem. Dară aceasta el n-o dice 
încă, ca sâ nu se creadă că el decide, ci aîeargâ ea-
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că nimeni n*a împlinit legea, şi câ decî toţf sunt sub 
blestem, şi câ singură credinţa justifică. Şi care e 
mărturia ce o inv6că ? De la Profetul Abacum, ca
rele dice : „Earâ d re p tu l  din credinţă va fi viQ“. 
Aceasta, ins6, nu probează numai câ justificarea e nu
mai prin credinţă, ci încă cft prin lege nu e cu pu
tinţă a se justifica. «Fiind-că nimeni, dice, n-a păzit le
gea*. ci toţi ati fost sub blestem pentru călcarea el, 
de aceia s-a găsit o cale mal lesniciosă, aceea, adecă 
prin credinţă, ceia ce este o mare probă, că nimeni 
nu se poîe îndrepta prin lege. Căci doră n-a dis Pro* 
fetul, câ dreptul prin lege va fi viu, ci „p r in  cre
d in ţă " .

„Earâ legea nu  e s te  din c red in ţă ,  ci cel ce 
va face ace s tea ,  v a  tră i  în tru  e l e “ (Vers. 12), 
«Legea, dice, nu cere numai credinţă, ci şi fapte, pe 
când Charul mântueşce şi justifică prin credinţă». Ai 
v6dut cum a probat, câ cel ce dau atenţiune legeî, 
din causa imposibilităţii de a o împlini, sunt sub 
blestem ? Şi cum credinţa are această putere de a 
justifica ? De cât această chestiune o a desfăşurat 
maî sus, şi a presentat’o cu multă putere, Fiind-că 
legea era neputincioşii, de a aduce pe om Ia justifi
care, s-a descoperit. un leac nu mic,—credinţa,- care 
a făcut prin sine posibil, ceia ce era imposibil lege?» 
Dacâ dec! şi scriptura dice că dreptul prin credinţă 
va fi viu, ne-accepfând mântuirea prin lege, şi Abraam 
prin credinţă s-a justificat, e cert că puterea credin
ţei e mare. «Cum că cel ce nu împlmeşee legea e 
blestemai, eară cel ce dă atenţiune credinţei e drept, 
faptul e învederat; dară că acel blestem nu mal 
există, acum, de unde poţi, dice, a ni proba aceasla»? 
Abraam a tost mal 'nainte de lege, noi însfi o-datâ 
intraţi sub jugul sclaviei, ne-am constituit vinovaţi
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blestemului. Deci cine e acel ce a deslegat bleste
m ul?  La acestea iată cât de repede respunde. Eraţi 
suficiente cele dise mal sus; căci cel o-dată justificat 
şi mort legeT, şi acâţat de o viaţă nouă, cum a rm a i 
putea fi vinovat blestemului.3 Dară el nu se multe* 
meşce numai cu acestea, ci discută chestiunea şi din 
alt punct de vedere, dic6nd: „ C h ris to s  ne-a res -  
c u m p a r a t  din b le s tem u l iege î ,  fâ cen d u -se  p e n t ru  
noi b le s tem , căci scr is  e s t e : b le s te m a t  e to t ce l  
s p â n z u r a t  pe  lemn" (Vers. 13) Şi cu tote acestea po
porul era vinovatde alt blestem, caredice : „ B le s te m a t  
e s te  to t cel ce nu va îm plini ce le  sc r ise  în c a r t e a  
leg e t  a ce ş t ia "  (Deuter. 27, 26.). Dară ce este acea
sta ? Poporul de sigur câ era vinovat, căci nu a stat în 
lege şi niel că a împlinit'o totă; dară Christos din a l t  
blestem l-a eliberat. „Blestemat es te  cel spândurat 
pe le m n “ ,-  DecT fiind-că şi eel^pâi^ rttt^ebJestem at,— 
şi cel ce calcă legea earăşl e blestemat, el ca cel ce urma 
a deslega acel blestem, fără a se face vinovat Iul, în 
locul aceluia a luat asupra sa pe acest din urmă, ca 
prin acesta să deslege pe cela-l’alt. întocmai ca şi 
cu Un condamnat la mort*-1, când un altul irespon
sabil preferă de a muri in locul lui, cu care oca- 
sie ’l scapă de pedeapsă, tot ast-feliO a făcut şi 
Christos.—Fiind că el nu era sub blestemul călcărel 
legel, a primit pe acesta în locul celui din tei, ca 
ast-feliu să'l deslege. „Pecat n-a făcut, si nicî v i 
c le şu g  nu s-a aflat în g u r a  Iu l“ (Isaia 53,9). Deci 
precum prin mortea lui cel ce urmează a muri s-afl 
izbăvit de ni6rti*, tot aşa şi prin blestemul pe care 
l-a primit i-a izbăvit de blestem. „Pentru ca b in e 
c u v â n ta re a  lui Abraam să  v in ă  p e s te  g in ţ i"  
(Vers, 14). Cum să vină peste ginţi? „In s e m â n ţa
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t a ,  dice, se  v o r  b ine*cuv6nta  to te  n a ţ iu n i le "  
(Gentsa. 22, 18), adera in Iisus Christos. Dacă aceste 
cuvinte| s-ar fi dis pentru Iudei, ce raţiune ar fi fost 
ca tocmai ceî vinovaţi blestemului pentru călcarea 
legeî, tocmai iî să devină motiv de bine-cuventare? 
Căci nimeni din ceî blestemaţi nu pote împărtăşi pe 
altul de bine-cuventarea, de care chiar ei este lipsit. 
De aici, deci, e cert, câ pentru Christos s-afi dis tote 
Hcestea, căci el a fost sămânţa la! Abraam, prin el 
naţiunile se vor biue-cuvânta, şi ast-feliO la densul 
se raportă promisiunea spiritului, ceia ce şi Pavel 
arătând $ice: „ P e n tru  ca prin  c re d in ţă  sa p r i 
m ească  p ro m is iu n e a  sp ir i tu lu i" .  Dară fiind-că Cha
rul spiritului nu se pogoră asupra celor nerecunos
cători şi respingători, de aceia mal ’ntăiu se bine- 
cuvintează şi li se ridică blestemul, apoî fiind justi
ficaţi prin credinţă 'şl atrag asupra-îi Charul spiri
tului. Ast-felift că crucea a deslegat blestemul, cre
dinţa a introdus justificarea, şi justificarea a atras 
Charul sântului spirit.

„F ra ţ i lo r ,  d u p re  om  v o r b e s c :  a ş e z ă m â n tu l  
( te s tam en tu l)  unu i om , d acă  e s te  în tă r it ,  ni
m en i nu-1 desf iin ţază , sad  a d a o g e  c ev a  n o a "  
(Vers. 15). Ce însamnă aici: „ d u p re  om  v o rb e sc"  ? 
Adecă din exemple omeneşti. Căci de oare ce a vor
bit de scripturi, de minunile săvârşite printre ii, de 
cele ce â pătimit Christos şi de Paîriarch, era nece
sar a da exemple şi din viaţa comună. Acesta era 
obicinuinţa Iul Pavel, ca vorbind să îndulcească cu
vântul şi să-l facă a fi bine primit de auditori şi mal 
bine priceput de ceî greoi la minte. Ast-feliQ bună
oară cătră Corinthenl, dice: „C in e  în g r i ja sce  de  
tu rm ă ,  şi d in  la p te le  el nu  m ă n â n c ă " ?  (I. Co
rinth. 9, 7), şi c ă lrăE b re l : A şe z ă m â n tu l  ( te s ta m e n 
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tul) a re  p u te re  n u m a i  a su p ra  celor m orţî; în tru  c â t  
îns£ t râ ie sc e  tes ta to r iu l  el nu a r e  nicl-o p u te re "  
(Ebrel 9, 17). şi în multe locurT ar găsi cineva introduse 
ast-feliO de silogisme. Acelaşi lutru şi Dumnedeu V 
face dese-ori în Vechiul Testam ent; aşa bună-ora zice: 
.„Ati d o ra  v a  uita  fem eea  pe  p ru n cu l  s6 d “ ? 
(isaia 49. 15), şi earăşl: „N u c u m v a  va d ice  o  
Pariului (c re a tu ra  lui) o la: ce faci" ? ■ {ibid. 29, 
Î6). Şi la Profetul Osia (cap. 2) imitează pe bărbatul 
despreţuit de femee. Deasemenea şi în tipuri ar putea 
vedea cineva multe exemple luate din viaţa ome
nească, ca de exemplu când protetul ’şî pune cingă- 
torea şi intră în căsuţa olarj;iIuT. — Şi ce voesce el 
(Pavel). cu acest exemplu ? Voiesce să arate că cre
dinţa era mai veche, eară legea mal nouă şi tempo
rală, şi dată ca să pregătească credinţa. Pentru aceia 
dice: „Fraţilor, d u p re  om  v o rb e sc " ,  Mai sus ’i 
numesee lipsiţi de minte, eară aici fraţi, atrăggndu-I 
cu vorbele, în acelaşi timp şi mângâindu-I. „N im en i 
nu d esf iin ţazâ  a şe z ă m â n tu l  unu l om, d a r â  e s te  
î n t ă r i t ” . «Dacă, dice, un om ore-care dispune de a- 
verea sa prin testament, nu cumva va îndrăzni cineva 
a strica disposiţia luf, sau a maT adaoge ceva? Deci 
dacă aceasta se petrece cu omenii, cu a tât maî mult 
fiind vorba de Dumnedeiî». Şi cui a lăsat Dumnedeu 
prin testament? „Lui Abraam, dice, şi sem in ţie i 
lui s-aD d a t  făg ădu in ţe le .  Nu ţ l i c e : sem in ţii lo r  
lui, ca  de m ulte , ci ca de  una  s in g u ră  „şi în  
s e m â n ţa  t a “ , c a re  es te  Christos. A c e a s ta  d ic  
î n s £ : a şe z ă m â n tu l  cel în tă r i t  de Dumnedeu 
în Christos, nu-1 pote  desfiinţa legea , c a re  s-a 
d a t  cu p a tru  su te  treî-decl d e  anî m al târdiQ,
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c a  să  desfiinţeze făg ăd u in ţa .  Căci moscenirea 
d acă  este din lege, nu mal este  din f ă g ă d u 
inţă; eara lui Abraam Dumnedeu a fost chă- 
razit’o prin f ă g ă d u in ţă / '  (Vers 16-18). Iată, derî, 
cum însu-şl DumnedeQ a dispus lui Ahraam, şi prin 
semânţa Iul a regulat ca %ă ajungă bine , cuvântările 
iul ?a ginţi; deci, dară, cum e cu putinţă ca legea sâ 
le restorne tote acestea? Dară fiind-că exemplul a- 
cesta mi avea putere in totul de a atrage auditoriul 
cătră subjectul ce’l preocupa, de aceia a şi dis mal 
dinainte: „Dupre om v o rb e s c “ . Din acest exem
plu sâ nu-ţl închipui ceva r6ti despre magnificenţa lui 
Dumnedeti. Observă exemplul de ,1a inceput. A promis 
lui Abraam câ prin semânţa lui se vor bine-cuvânta 
naţiunile, darâ semânţa luî după trup este Cliristos, 
Legea a venit după patru sute treî-decî de ani. D a'ă  
dacă legea chârăzeşce bine-cuvetitările, viaţa şi în
dreptarea, promisiunea aceea este desfiinţată. Apoi ni
meni nu desfiinţază ir i  testament al unul om, întărit 
în regulă, şi testamentul Iul Dumnedeti după patru 
sute trel*zecî de ani se desfiinţază? Dacă ceia ce a 
promis prin acel aşezământ nu implinesce, ci aît-ci— 
neva intervine în locul lui, apoî acela se desfiinţază. 
Şi cum s'ar putea întâmpla aceasta? Din ce causă, 
^ice, s-a dat legea? „Pentru călcăriie de l e g e “ 
(Vers. 19). Aşa dară nici legea nu e de prisos. Vetjî 
cum el pe tote le observă de o d a tă ?  Cum întrebu- 
inţază mii de ochi? După ce el a ridicat credinţa ia 
loeul et şi a aratat’o de mai veche, ca nu cumva să’ţl 
închipui câ legea este de prisos, vine şi îndreaptă şi 
^ceastâ parte, arâtâud că nu în zadar a fost dată, ci 
spre o mare folosinţă, „Pentru călcările de l e g e “ , 
adecă ca nu cumva Iudeii sâ vieţuiască fără sfială, 
şi alunecând în relele cele mal mari, şi ast-feliQ îu
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loc fie frifi legea Ji stâ de faţâ certând, îndreptând, 
impedecând contravenirile la ordinile Iul D-deu, de 
şi nu tote, cel puţin o parte din ele. Aşa că nu pu
ţin este câştigul resu 'tat din lege. Inse pănâ când? 
„ P a n â  ce  va ven i semânţa, cariea r s a  d a t  
f ă g ă d u in ţă "  (Vers 19), adecă până va veni Chri.stoş. 
Deci dacă legea a fost dată până îa Christos nu
mai, de ce acum o lâreşel mal de parte fără timp? 
„Rânduită prin îngeri in mâna unuî mijloci- 
toriQ .“ A id  prin cuvântul de Inglerî înţelege sau. pe 
preoţi, sau chiar pe îngeri, carii afl servit Ia da
rea legeî.— Mijlocitorii! numesee aici pe Cbristos, 
arătând câ a existat mai ’nainte de lege, şi câ le
gea el a dat'o.

„Mijlocitoriul nu este al unuia, eară Dum- 
nedea unul este“ (Vers. 20). Ce a r  putea diceaieî 
ereticii? Cad dacă pasagiul de la loan (cap. 17, 3) 
„singur a d e v â r a t “ nu Iasă pe fiul a fi Dumnezeii 
adeverat, apoî nici pe Dumnedeti, prin aceia câ se dice ; 
„earâ Dumnedeti unul este“. Dacă inse se dice 
de 1 Dumnedefl" Tatăl şi de Dumnedeii Fiul, e cert câ 
vorbiudu-se de Dumnedeii Tatăl şi numindu-l adeve
rat, adevărat este, şi Fiul. «Esră mijlocitoriul, dice, se 
face mijlocitorii între doi. Dara al cui mijlocitoriti 
a fost Ctiristos ? A^a dară e cert eâ a fost mijloci
torii! intre Dumnezeu şi omeni* ? Vedl cuui arată, câ 
şi legea ei a dat’o?  Dară dacă el a dat’o, tot el era 
stăpân de a o şi desfiinţa. „Deci 6re legea  este 
contra f ă g ă d u in ţe lo r  lui Dumne^eQ“? (Vers. 21), 
căci dacă bine-cuventările s-ail'fost dat seminţii lui 
Abraam, eară legea introduce blestemul, apoi legea 
a fost contra făgăduinţelor lui Dumnezeii, Cum re- 
solvâ el objecţiunea ? Mal 'ntfiiO tâgâduiesee dh’cend : 
„sâ nu  fie“, apoi continuând dice: „eâcl d acâ  s -a r
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fi d a t  leg ea  care sâ  p o la  viu-faee (vîvifica), de  
s ig u r  că În d re p ta re a  a r  fi fost din leg e" .  Ceia 
ce dice, aşa şi esîe. «Daca in lege, (lire, aveam spe
ranţa vieţeî, şi legea ar fi avut puterea mântuire! 
nostre, 'pote că bine aT fi v o rb i t ; dară dacâ te mân- 
tuiescî prin credinţa, chiar dacă erai sub blestem, cu 
nimic nu ai fost vătămat venind credinţa, care Iote 
le spală. Dacă . făgăduinţa e data prin lege, după 
dreplate ie temi ca nu cSdfind de Ia lege săca^l din 
justificare; dară dacă pentru aceasta a fost dată, ca 
sâ îngrădească pe toţi, adecă să mustre şi să arate 
propriile lor greşale, nu numaî că nu te împedecă 
de a te folosi de făgăduinţă, ci chiar conlucrează spre 
a reuşi». Aceasta invederând’o, dicea : „ D a ră  sc r ip 
tu ra  a înch is  t6 te  su b  pâcat, ca ast-falifi fâga- 

,d u in ţa  să  se  dee  p r in  c red in ţa  lui Iisus C h r is 
tos, ce lo r  ce c r e d “ {Vers. 22.). Fitntl că Iudeii nicî 
macar că simţiaCt greutatea picatelor lor, cară. ne
simţind nicî iertarea nu o doreau, a dat legea, ca să 
scotă la lumină ranele, şi ast-feliil să dorească me
dicul. Când el dice: „a înch is" ,  insamnă că le-a do
vedit, le-a dat la lumină, şî că dovedinrîu-se a fost 
cuprinşi de groză. Ai vedut, deci. că nu numaî câ 
nu este contra făgăduinţelor lui D-deti, ci că chiar 
a fost dată pentru aceste fagăduinll? Dacâ legea 
a r  fi căutat numai sâ-şî resbune contra omului şi 
să-şi menţină autoritatea, pote că bine s’ar fi dis 
aşa ; dară când se întâmplă cu totul alt-ceva, când 
t6te le făcea pentru, om, cum de dicî, că a fost 
contra promisiunilor lui Dumnedeu? Dacă legea nu 
a r  fi fost dată, toţi s-ar fi abătut la pScate, şi nn ar 
fi mal remas nicî un ludefl, care să asculte de Chris
tos. Acum, îns£, legea fiind dată, doue lucruri a  re
uşit de-o dată ; ânteiu învăţând pe ce! băgători de samă
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de a practica virtutea, şi al doilea, eonvingendu-f de 
a-şi cunosce propriile greşale, ceia ce mal ales ’î şi 
făcea pe dânşif maî bine-voitorî în a căuta pe fiul 
Iul Dumnedeu. Deci cel ce nu att cred ut in el, causa 
a fost, câ nu ’şi-ati cunoscut propriile lor-p&cate. 
Eară. aceasta învederând-o, dice: „ C a cl nesciind 
d re p ta te a  Iul Dumneclea, şi c ă u tâ n d  sa-şl sta* 
bilească dreptatea lor, nu s-afi supus drepta- 
ţel lut Dumnedea“ (Rom. 10, 3.).

„Mal 'nainte de a veni credinţa, eram pă
ziţi sub  lege, închişi fiind spre credinţa care 
era să ni se deschidă* (Vers.. 23.). Ai vedut cât 
de clar a presentat ceia ce am fost dis? „Eram pâ- 
ziţl“ şi „închişi" nimic alta nu învederează, decât 
siguranţa resultată din poruncile legeî. Ca cum pare- 
că fiind îngrădiţi cu un zidiţi mare şî stăpâniţi de jur 
împrejur, aşa eraâ iî slăpâniţl de lege, care’T ţinea 
în credinţă. „In câ t  legea ne-a fost învăţători Ci 
(pedagog) în Christos, ca să ne îndreptam prin 
credinţa“ (Vers. 24). Dară pedagogul nu lucrează 
contra dascaluluf, ci chiar conlucrează, scăpând pe t6- 
ngr de orî-ce rgutate, şi primesce cu totă rîvna dea l 
prepara la leeţiunile date de dascal; când înse t&n6- 
rul ajunge în stare de destoinicie, pedagogul se de
părtează.'De aceia dice: „ E a ra  venind credinţa 
cave duce la barbîit desăvârşit, „nu  mal suntem 
sub  pedagog. Căci toţi su n te ţ i  fit af lui Dum
nezeu prin  credinţa în Christos Iisus" (Vers. 
25. 26). Uerî, dacă legea a fost pedagog, şi sub d£n- 
sa eram păziţi şi închişi, tiu era contra charuluî, ci 
chiar conlucrătore ; dară acum când charul a venit, 
şi legea încă stăpânesce, de sigur eă e contra. Da^ă 
noi suntem datori de a ieşi întru întimpinarea chy-
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rului şi a-1 primi, earâ legea ne îngrădesce, atunci de 
sigur că este vătămată mântuirea nostră. Precum lu
minarea luminează îd timpul nopţel, earâ dacă se lumi
nează de diuă ne face a nu vedea sorele, şi in ase
menea cas nu numai câ nu ni folosesce, ci încă ne 
şi vatâmă, tot ast-feliu şi legea, care ni opune mal 
mari obstacule. Deci tocmaT cei ce o păzesc acum, 
aceia sunt carii o clevetesc. Dară apoi şi pedagogul 
se face ridicol în ochi; tenorului, când sosind timpul 
de a se departa de el nu înţelege, şi se încearcă în
că de a-1 stăpâni. De aceia şi dice Pavel: „Dara
v e n in d  c red in ţa ,  nu m aî su n te m  sub  p e d a g o g "  
aşa că acum nu mal suntem câtuşi de puţin sub pe* 
pagogi „C ăc i to ţi fii af Iul D u m n ed e ti  su n te ţ i" .  
V a l !  câtă putere are credinţa, şi cât de bine o des
copere, cu cât înaintează mal mult! Mal ’nainte el a 
a rătat că ii eraţi fiii Iul Avraam : „Şcîţl, d a ră ,  că  
cel ce sunt din credinţă, aceia sunt fiii lui A- 
v ra a m " ,  acum, îns8, el arată câ şi al Iul Dumnedeu. 
„C ăc i  toţi fii aT lui D u m n e z e u  sun teţi ,  dice, 
prin c re d in ţa  lui lisus Christos“. Apoi fiind-că a 
pronunţat ceva mare şi minunat, arată şî modul în* 
fierei.' „C ăci câţi în Christos v-aţî botezat, în 
Christos v-aţl îm b răc a t"  (Vers. 27). Şi de ce n-a 
dis o re : câţi în Christos v-aţl botezat, din Dumnedeti 
v-aţî născut? căci aceasta era resultatul firesc al 
ideeî. Ceia ce el pune aice e forte infricoşâtoriâ. 
«Dacâ Christos este fiul lui DumnedeQ, eară tu te-al 
îmbrăcat io el av6ndu-l în sine-ţl şi identifieâadu-te 
cu el, te-al ridicat Ja o afinitate cu el şi te-al făcut 
la felifi». „N u este ludea saQ Elin, nu este rob 
sau slobod, nu este parte bărbătească sati fe- 
meeasc'â ; căci toţî unul sunteţi în lisus Chris-
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M<>s“ (Vers. 28). Al vg^ut suflet nesăţios? picând câ 
prin credinţa ne-am făcut fiii lut PumnedeG, tiu stâ 
■numai aici, ci caută să afle ceva m a lm u lt ,  care ar 
putea să presinte mal clar unirea cea mat strlnsâ cu 
îisus Christos, şi dicend, câ în «el v-aţl îmbrăcat», nici 
■cu acest cuvânt nu se mulţemesce, ci explicându-1 
pătrunde mal ’nâuntrul acestei uniri, şi dice ; „Toţi 
unu l su n te ţ i  in l isus  C h r is to s" ,  adecă, aveţi toţi 
aceiaşi formă şi a cela'şl tip ca şi al lui Christos, Şi 
ce a r  putea fi mal înfricoşat ca vorbele acestea ? E- 
Jinul, Iudeul şi sclavul de mal ’nainte, nu are forma 
vre-unul înger saG archanghel, ci a însuşi stăpânu
lui a Iote ; cu faţa veselă el pâşesce înainte, arătând 
in el pe Christos. „Earâ d e  su n te ţ i  al lui C h ris 
tos, semânţa 3uî Abraam su n te ţ i ,  şi m osceni- 
to r l  d u p ie  f ă g ă d u in ţă “ (Vers 29).Al vgdut cum, 
eeia-ce dicea mal ’nainle despre semânţa lui Abraam, 
a  probai’o acum, câ Iul şi seminţiei lui ati fost date 
bir.e-cuvântârile ?

„D ec i  ţiic, ca  în tru  c â tă  v re m e  m o scen ito -  
r iu l e s te  p ru n c ,  în tru  n im ic  nu se d e o se b e sc e  
d e  se rv ,  d e  şi e s te  s tâ p â n  a  to te , ci e s te  sub  
e p i t ro p l  şi iconom i, p â n â  la d a ta  p u să  d e  ta- 
tal seQ. AstfeliO şi noi, r â n d  e ra m  p ru n c i ,  e- 
ram  a se rv i ţ i  su b  e le m e n te le  lu m e i“ (Cap. 4 ,1 — 
3). Sub cuvântul de prunc el nu înţelege aici virsta, 
ci judecata, arătând că Dumne^eQ din început voia 
sâ ni dăruiască '-harurile sale, dară fiîud-câ ne gă- 
siam în ftare de pruncie, ne-a lâi>at sub stăpânirea 
-elementelor lumel, adecâ novolnniile şi sâmbetele. 
«Deci dacă acestea vC pun şi acum sub lege, dice, nimic 
alta nu fae de câ! că vg înapoiază earăşl Ia timpul 
prunciei, de şi de alt-feliQ sunteţi in virsta bărbăteas
ca acum», Vedl la ce duce observarea dilelor ? Pe
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Domnul şi stăpânul a tote ’l pune în rândul servituti 
„Când, inse, a venit plinirea timpului, a tri
mis Dumnezeii pe fiul seu cel născut din fe- 
mee, născut sub lege, ca pe cei de sub lege 
sa-l rescumpere, pentru ca să primim înfierea* 
(Vers. 4. o). Aici el pune doug cause, cum şi dou& 
succese resultate din întrupate : isbăvirea de rele şi 
acordarea bunurilor; ceia ce nu era posibil nimănui a 
realisa, de cât numaî luT. Şi care afl fost acele bu
nuri ? A ne scote de sub blestemul leget, şi a ne a- 
duce la înfiere. „Pentru ca pe ceî de sub lege 
să-i rescumpere", dice, şi , ,ca să primim înfierea"' 
Bine a dis ,,ca Să primim", căci prin aceasta arată, 
că înfierea ni era datorită noufi. Dumnedeti de la în
ceput a făgăduit lui Abraam, eară acele fâgăduinU 
s-aă realisat după cum a probat’o aceasta prin mul
te fapte şi citate din scriptură. Şi de unde e cert că 
noi ne-am făcut fiii lui ? Mal ântfii a dis, câ ne-am 
Im lira cat in Christos, fiul 1 uf, şt apoî că am primit 
spiritul înfierei. Ku am fi putut'a-1 numi tată, dacă, 
mal ’nteiu u’ain fi fost fiii lui. Deci, dacă charul ne-a 
făcut liberi, în loc de robi, în loc de prunci ne-a fă
cut barba(i, şi Sri loc de streini clironOTJ, cum nu a r  
fi cea mai prosîă şi cea maî grozavă nerecunoscinţă 
din parte*ne, de a-i părăsi şi de a ne re’n'orce la ce
le. dint&i ? „Atunci, înse, ne-cunoscend pe Dum- 
nedeO, serveaţi celor ce din fire nu s i n t  Dum
neaei; acum, înse, cu n o sc â n d  pe Dumnedeti, sati 
mai bine după ce a-U fost cunoscuţi de Dumne
deu, cum vS întorceţf earăşl la elementele cele 
slabe şi sărace, cărora earăşl din nou voiţi a 
servi" ? (Vers. 8. 9). Aici el se adresează cătră ceî 
dintre ginţi, şi dice că idololatriâ este şi observarea
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dilelor, şi c£i a turn» o mat mare pedeapsă aduce. Pen
tru cana a şi numit elementele dmnnedel nu din fire, 
voind a prepara acelaşi lumi, şi a-î pune pe dânşii 
iSn mal mare agonie. Ceia ce dice, aşa şi este. «Atuncî 
■dice, fiind întunecaţi şi trăind în rătăcire, v£ , Uraţi 
pe păm ânt; acum, inse, după ce aţi cunoscut pe Dua>- 
nedefi, sati maî bine dis, aţî fost cunoscuţi de den
sul, rum nu ve veţî atrage o mai mare osândă, câ* 
■dend după atâta îngrijire earăşl în boia de maî ’na
inte? Căci nu dorâ ostenindu-vg voi a-U aliat pe Dum
nedeu, ci pe când încă trfliaţf în rătăcire, el însuşi 
v-a smuls din ea şi v-a atras la dânsul. Numesee e- 
^einentele lume! slabe şi .sărace, pentru că nu pot a- 
vea nicî o putere asupra bunurilor ce ni staţi de faţă: 

'„D i le le  păziţ i '  şi lunile, şi t im p u r i le  şi a n i l“ 
*4 Vers. 10). Din acestea se învederează ca nu numaî 
■circumcisiunea li predicau aceia, ci m paza sărbăto
rilor şi a lunilor nouă. tem  de  voi, c a  nu
■cumva sa  fi o s ten i t  în z a d a r  la v o îw (Vers. Ii) 
Ai vfidut îngrijirea apostolică ? Aceia se clătinaQ Îd 
■credinţă, eară el tremură şi-î este frică. Pentru care 
cu mullă sfiială şi dice: „ani o s ten i t  la v o i“ 
■ca şi cum ar fi zis, «nu mă lipsiţi de atâtea sudori, 
ce am vărsat pentru voi». ţîicâmi: „m 6 t e m “, eară 
■apoi adăogând şi „nu  cumva**, i-a bagat în luptâ 
şi i-a adus la bune speranţe. Nu a dis, în zadar m-am 
■ostenit, ci „ n u  c u m v a  în z a d a r  m -am  o s ten i t" .  
«Un ast-feliu denaufragiâ, dice, nu s-a întâmplat pa
nă acum, dară deja pievfid" furtuna şi me dore. De 
aceia m£ tem, inse nu m-am descurajat; voi sunteţi 
stăpâni de a îndrepta totul, şi a ve re'nlorce la li- 
niscea de maî 'nainte».

Apoi intindând pare-câ mâna unor naufragiaţi, se 
pune pe sine la mijloc şi dice: ca mine,
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căci şi eQ su n t  ca  voi"  (Vers. 12). Aceasta el o 
dice cătră cel dintre Iutief, şi de aceia se pune pe 
densul la mijloc, ca astfel sâ-I potă convinge a se 
departa de la cele vechi. «Chiar dacă nu aţi fi mal 
avut alt exemplu, dice, ajunge totuşi a ve uita la mine 
In urma unei ast-feliO do transformări, şi a v6 încu
raja. Ia priviţi, dice, )a mine; şi eCt doră 'am păti
mit de acestea maî de mult, câod ardeam de zelufc 
cel mare pentru Uge, şi cu tote acestea nu m-am 
temut mal in urmă de a  părăsi legea şi viata Iuda
ică de pe atunci. Şi voi cunosceţî acestea clar, cu ce- 
exageraţie chiar me ţineam pironit de luciaism, şi 
cum după aceia l-am părăsit cu maî multă, ardore* 
Deci bine a făcut el, de a spus vorbele de mal sus 
căci mulţi dintre omeni, chiar de li s-ar arăta mii 
de resone şi juste chiar, totuşi mal curând sunt atraşi 
de un conaţional al l o r ; şi când vgd pe un altul fă
când aceleaşi lucruri, fac şi iî aşa. „ F ra ţ i lo r  rogu* 
v£, i n t r u  n im ic  nu  m -aţi n e d re p tă ţ i t " .  Privesce- 
cum earăşl Ji salută cu numele de on6re ; acelaşi lu
cru ’1 face şi cu amintirea charulul. Deci tiind-că i-a 
mustrat cu multă asprime şi peste tot locul li-a con
fruntat faptele, şi i-a arătat ca călcători de lege, şfc 
în multe locuri i-a rănit cu cuvintele, earăşl se dâ- 
molesce şi-î eurtenesce, usând de cuvinte ’mult mai 
blânde. Căci preeum a curteni pe cineva în tr’una este 
a-1 moleşi cu totul, tot aşa şi a vorbi într’una băţos 
este a*f îndărătnici. De aceia tocmai acest bun’! 
Intrt'buinţazâ el peste tot Socul cu măsură. Ia pnvesee 
acum, cum li se justifică de cele vorbite, arătând 
că el du a  spus acelea, ca cum l-ar uri fără resoti. 
ci a făcut’o mişcat de grija cea mare, ce o are pen
tru denşiî. Şi fiind că el li-a dat o lovitură puternici 
care a  pricinuit o rană adâncă, vine acum prin a 
ceasta mângâere a li astupa rana, ca cu nisce unt
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de-lemn. Arălând el că vorbele pronunţate nu erau 
isvorite nici din ură şi nici din duşmănie, li amin- 
tesce de dragostea lor cătră densul, şi ast-feliii p u 
ne apologia sa la un loc cu laudele adresate lor. 
„ R o g u -v e  fraţilor, în tru  nimic nu n v a ţ l  n e 
d re p tă ţ i t " ,  „Sciţî ca fiind s lab  cu co rp u l  v -a m  
p re d ic a t  e v an g h e l ia ,  şi p e n t ru  ispita ce e ra  in  
c o rp u l  m eti nu m-aţl d e b p re ţu i t“ (Vers. 13, 14). 
Dară nu e lucru mare de a nu nedreptăţi pe un a l 
tul. căci chiar cel mal ordinar om nu ar primi ca 
să valăme pe unul, care cu nimic nu l’a nedreptă
ţit, şi numaî să caute al supara în zadar. «Voi, însg 
nu numai că tu nimic nu m-aţl nedreptăţit, ci încă 
’ini-aţl arătat o favore nespusă.» Decî să nu*U închi
pui cit el care s-a bucurat de âlâta îngrijire din 
parte-li, le spune acestea din duşmănie. «Deci dacâ, dice, 
nu ie vorbesc acestea din duşmănie, urmează că din 
iubire cătră voi, din grija ce o port pentru vot». 
„ R o g u -v e ,  cu r jm ic  nu m-aţl n e d r e p tă ţ i t11. Ni
mic nu pote fi mal blând, nici mal plăcut şi maî a- 
fectos, ca acel suflet sânt! Aşa darâ nitl vorbele de 
mal ’nainte nu eraţi resultate din vr’o mânie neraţ i 
onată, nicf că eraţi isvorite din vr-o patimă a sufle
tului 3uî, ci din prea marea îngrijire ce o avea pen
tru ii. Şi ce dic : nu m aţi nedreptăţit? căci voi aţi, 
ară tat **el mal mare interes şi preocupaţiune pentru 
noi.  „Căci sciţi, dice, câ  fiind s lab  cu c o rp u l  
v -am  p re d ic a t  e v an g h e l ia ,  şî p e n tru  ispita ce  
era In co rp u l  meQ, nu m -a ţl despreţuit*. Dara 
ce voesce el sâ spună prin aceste cuvinte? «Am fost 
alungat, dice, am fost biciuit, am suferit mii de pri
mejdii predicându-v6 vouS, şi totuşi voi nu m-aţl des- 
preţuit». Aceasta e ceia ce ţlice: „ p e n tru  ispita  ce  
era în co rp u l  m eu , n u  m -a ţl d e s p r e ţu i t“ . Al 
vM ut înţelepciune? Continuând apoi cu ordinea apo-
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Sogiel iul earăşl se întoree cătră dânşii, şi arală câte 
a  pătimit pentru îî. «Dată, dice, rtimx din tote aces
tea nu v-a scandalizat, şi nicî au m-aţf despreţuit 
pentru patimi şi perseeuţiuni tote acestea el le 
numesee: slăbăciune şi isp i tă ,—„ci m-aţî prim it 
ca pe  ângerul lus DumnedeO11. Deci, cum 
nu pole fi ab'Urd, că fiind persecufat şi alungat'voi 
m6 prim ia ţi ca pe îngerul lui DuoinedeO, earâ a- 
cum când v6 îndemn şi vS povflţuesc la cele ne
cesare, să nu m6 primiţi» ?

„Care, deci, era fericirea vostre ? Me măr
turisesc v6ue, câ de e ra  posibil aţi fi scos o- 
chil voştri şi ’l-aţf fi dat mie. Dec» duşman 
facutu-m-am vou£, pentru câ ve vorbesc a de
verul1'? (Vers. 15. 16). Aici el esită şi ore cum se 
ulmesce, şi rauiă a afla de la deuşil causa schimba
re! lor. «Cine v a  amăgit, dîce, şi v-a făcut ca în alt- 
ielift să vg arătaţi călrâ noi? Nu voi sunteţi ceî ce 
ne urmaţi şi ne serveaţi, şi ni aduceaţi ce era mai 
respectat de cât o^hil ?Ce s-a întâmplat deci ? De 
unde e duşmănia? De unde e bănuiala? Câ v-am 
vorbit cele adevărate? Dară pentru aceasta trebuia 
încă ca mai mult sâ ne respectaţi şi să ne se rv iţ i ; 
acum însă : „Duşman facutu-m-am voue, pen
tru că ve vorbesc adeverul„? «Eu, dice nu cu- 
nos^ altă causă, de cât că v-am vorbit cele adevă
rate». Privesce acum, cu câlă unciiJinţA se justifică el, 
căcî nu a căutat a proba imposibilitatea de a li vor
bi lor aşa, din spirit de duşmănie,—ca resultată din 
aprecierile ce el le avea pentru dfinşit, ci din acele 
pe care ii le aveaO faţă de dânsul. Nici macar n-a 
d i s : şi cum voi mat puteţi suferi pe cel biciuit, pe 
cel alungat, pe cel ce a pătimit a lâ 'a  pentru voi. 
eară acum vft invidiază? ci tocmai de Ia acelea cu 
<i\re ii se făleau ’şl trage resonâmintele, «jiefind
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cum de răbdaţi ca cel respectat de voi, cel pe care-i 
primiaţl ca pe un înger, să fie recompensat ast-feliQ ?

' „Ve râvnesc iî, dara nu spre bine, ci voiesc 
■sa ve scoţâ de la  noi, pentru ca voi să-l rîv- 
niţl pe iî“ (Vers. 17).—Rîvna, îns6, este şi bună, 
este si rea ; rîvna bună e când cineva rîvnesce de a * 7
"imita virtutea, eară rîvna rea când se silesce a a- 
trage de la virtute pe cel ce o face. Dară toc
mai aceasta se şi încearcă acum acei amăgitori de 
a fa ce ; al scote de la cu no sein la desăvârşită şi 
al aduce la acea ciuniîtă şi falşă, nu cu altă in
tenţii] ne, de cât ca pe de-o-parte ii sâ se aşeze 
în rândul dascălilor, eară pe voî, carii sunteţi cu mult 
mal superiori lor, sâ v6 pună în rândul discipolilor. 
■Cad aceasta se Învederează prin dicerea : „ca  voi 
:sa-l r îvn iţl  pe  denşil" .  «Ea, dice, voiesc cu totul 
din contra: ca voi să fiţi regula ţxavtov) lor şi exem
plul celor maî perfecţi; ceia ce â şi fost, pe când 
■eram la voi». Pentru care şi adaoge dicend : „Bine  
es te  a fi r îv n i to r î  în to t t im pul, e a ră  nu nu
m ai cân d  su n t  la v o i“ (Vers. 18). Aici el da a 
înţelege, că lipsa lui de acolo a provocat acele scan- 
dale, şi că principatul stă tocmaf, ca nu numai faţă 
cu dascalul sâ aibă discipulii cuvenita judecată, ci şi 
în li| sa lui. Deci, fiind-că ii nu ajunsese încă la de- 
sâverşire, apoî el face totul, numai ca să-I introducă 
în ea. „Copiii mei, pe carii  e a râ ş l  cu durere 
ve nasc, pana ce s i  va forma Christos în tre  
v o i u (Vers. 19). Privesce-I, cât e de tulburat, cât e 
-de alarmat! „F ra ţi i  mei, rogu*me v o u e “ , „copiii 
mei, pe carii earaşi cu durere ve n a s c “ . limi
tează pe muma, care tremură pentru copiii el. „Pana 
■ce se va forma Christos între vo i" .  Ai vedut
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afecţiune părinţască ? Aî vgdut iristeţa demnă de 
apostol ? Aî vgdut ce ţipet de jale a scos, m a i  a m a r  
chiar de cât a femeilor care nasc .? «Aţi corupt, dicer 
chipul iui Dumnedeu, aţi perdut înrudirea, şi aţi al
terat faţa vostrg; aveţi nevoe acum de renaştere şi 
de reformare totală, ş’i cu Iote acestea ed încă v*6 
rurnesc : copiii mei,- de şi voi sunteţi avorturi şi mon
ştri», De cât nu vorbesce el aşa, ci maieu încunjur, 
fiind-că nu voiesce a răni. şi nici a adaoga răni peste 
rănf, ci-i cruţă. Precum doctorii cm înţelepţi nu de-o 
da ă vindecă pe cel căduţl in vre-o boia îndelungată, 
ci-i părăsesc pm tm  moment, ca nu cumva prin pre- 
seu ţa lor ^ă se împuţineze bolnavii, şi să se peardâ, 
tot aşa şi acest fericit apostol. Durerile ce le simţa 
erau destul de grele, afecţiunea-I era destul de mare, 
fncS şi picatul lor nu era mai pe jos. Ceia ce dic 
tot-deauna şi nu voiti înceta de a dice, este câ chiar 
o mică eontravenţiune schimbă faţa întreagă a lucru^ 
lui şi o vată mă. „Aşi fi vo it  ca acum sa fia L; 
voi, şi să*ml schimb vocea" (Vers. 20). Ia prive
sce-] cât e de nerăbdătorii şi de înferbântat, şi cum 
nu pote sâ-şl înăduşe aceste sentimente. Dară ast-felift 
este iubirea ; nu se mulţămesee numai cu vorbe, ci 
caută şi realisarea .donaţilor el. Şi de ce doresce el 
a fi present printre denşit? „sâ-ml schimb vocea", 
dice, adecă să plângă şi să verse lacrimî, şi tote sâ 
le prefacă în jale. Prin epistolă nu putea sâ ară te 
lacrimile şi jalea, şi de aceia e aprins şi caută pre- 
senţa lor. „ C a  nu m e p r icep  de v o l“ . «Nu am ce 
sâ dic, nu sciţi ce sâ judec. Cum sg face că vot carii 
v-aţî ridicat la înălţimea ceriurilor,—prin periculele 
pe care le-aţi răbdat pentru credinţă, prin minunile- 
pe care le-aţi făcut tot prin credinţa,—fără de veste 
sâ ve pogoriţl la atâta micime, să fiţi traşi la cir- 
cumcisiune şi la serbarea Sâmbetelor, şi sâ v6 lipiţi
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de cel ce Iudaisază» ? Pentru aceasta la începutul e -  
pistulef dicea: „Me mir, ca aşa  de c u râ n d  ve  
a b a te ţ i  d e  la evanghelie", eară aicT: „Nu me  
pricep de voi“, ca şî cum ar fi. dis : ce voui spune ?' 
ce void vorbi ? ce sâ înţeleg? nu înâ pricep. Pentru 
care simţa nevoea de a plânge cu suspine, cum fă
ceau şi profeţii faţă de Iudeii abătuţi. Şi aceasta 
este o specie de îndreptare, adecă nu numaî a sfătui, 
ci a şi je!i pe cineva. De alt*feliu şi cătră Milet*;ni 
dicea: „Trei am. d e-a  .rândul,, nu. . .am  încetat 
cu lacrimi d e  a ve sfătui pe voi" (Fapt. 20, 31).. 
Aceasta o dice şi aicî prin cuvintele: „sa-mlschimb 
vocea . Când noi ne găsim în vre-o incertitudine 
saO in v”e-o strîmtorare, venită asupră-ne, in contra 
asceptârilor nostre, sfârşim prin a  ne cufunda io lacrimî 
amare.

Deci, fiind-că a certat, a dojenit, ţi earăşl a mân* 
gâeat, şi earăşl a suspinat, — bo -.etele Iul, însâ, nu aft. 
fost numaî spre mustrarea lor, ci şi spre mângâere ; 
căci ele nicî nu îndărătnicesc ca certarea, şi nici nu 
moleşazâ ca mângâerea, ci este un medicament, a- 
mestecat., care are multă putere în sfâ tu irl;—deci 
fiind-că a plâns cu jale şi ast-feliQ li-a imbiândit cu
getele lor, şi mal mult ’l-a atras cătră el, earâşt. se 
intorce la luptele Iul, arătând câ inse-şl legea nu mal 
voiesce a fi păzită. Mal sus ei a adus exemplul cu, 
Abraam, eară acum pune înainte legea, carea îndeamnă 
du numaî de a nu mal ft păzită, ci chiar de a fi înde
părtată, ceia ce este şi mal grozav. «Aşacă, de voiţi 
a vfi supune JegeT, dice, depârtaţi-ve de e a ;  a- 
ceasta o pretinde înse-şî ea». Dară nu dice chiar în 
aşa felifi, ci o apucă din altă parte, amestecând tot-- 
o-dată şi o istorie veche: „Spuneţi-mi, ţlice, c e l  
ce  voiţi sâ fi fi sub-lege, ati nu ascultaţi d e
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l e g e " ?  (Vers. 21). Bine dice el: „ceî ce  vo iţ i" ,  
*căi-î dacă vorbele acestea na sunt continuarea idei
lor de mal înainte, sunt inse cu privire la disputa lor 
nefolositore. Lege el numesee aici c a r te a  facere?, 
ceia ce de multe ori o repetă, numind ast-felifi în
tregul Vechio Testament. „C ă scris  este , ca  A- 
b ra a m  a a v u t  doi fiî, unul din se rv i to re ,  şi 
a ltul din cea  l i b t f â 11 (Vers, 22). Earăşl se ridică 
la Abraam, nu doră că face cu aceasta vre-o repe
tare de ideT, ci pentru câ mare pvti printre Iudei cre
dinţa despre acest Patrjarch, arătând tot o dată câ de 
acolo tipurile ’şT aveaţi începutul, si că cele presente 
in el se preînchipuiau. Şi mal ’nteiu arătându-i ca 
•fiind fi( al lu) Abraam,-fiind-că fiii Patria rchulul nu e- 
raG în acelaşi grad de demnitate, căci unul era năs
cut din servitore, eară ceia-l-alt din cea liberă,—pro
bează că ii nu nu mal că sunt fii, dară încă că sunt 
tot aşa ca şi cel liber şi nobil. Atât de mare este 
puterea credinţei. „ D ară  cel din servit.6re s ’a 
n ă sc u t  d u p re  co rp ,  e a r ă  cel d in  cea libera  
d u p re  fă g ă d u in ţă " .  (Vers. 23). Şi ce înseamnă: 
„ d u p re  C orp“ ? Fiind-că ii diceaii, că credinţa ne 
unesce cu Ahraam, şi se părea auditorilor ca impro
babil, ca ceî ce nu erau născuţi din el să se nu
mească fii al lui, de aceia el dovedeşce că lucrul a- 
cesta de necretlnl s-a făcut de sus. Căci Isaac nu s'a 
născut dupre regula naturef, nici dupre legea maria
jului şi nici dupre puterea corpului, şi totuş! a fost fifi 
adtevCrat, de şi s-a născut din corpuri morte şi din 
.mitra Sar el de3 semen ea mortă. Nu corpul a lucrat 
concepţia, şi nicî sperma a făcut pe prunc, căci mi
tra era mortă, atât din causa vîrsteT, cât şi din stă- 
birfi,—ci- cuventul Iul DumnedeU 1-a creat. Cât pen
tru cel din servitore, inse, lucrurile nu s-afi petrecut 
aşa, ci acesta este născut si după obiceiul mariaju-
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IuT, şi după legele na turei. Şi totuşi cel ce nu s-a- 
născut dupre corp, a fost mal respectat ca cel năs
cut dupre corp, căci nascerea dupre corp, nu face pe- 
cineva maî de respectat, ci din contra. Naseerea ca rea- 
nu este dupre corp, e şi mal miracut6să şi mal spi
rituală ; dovada o avem din ce?e dou6 na^cerl ară
tate maî sus. Ismail s-a născut dupre corp, cu) a-- 
devârat, înse a fost se rv ; şi nu numaî atâta, dară.a 
fost şi scos din casa părintească; pe când Isaac, ceL 
nâscut dupre făgăduinţă, ca fiii şi liber, era stăpân al 
tuturor. „ C a re  su n t  a legorii"  (Vers. 24). Abusiv a 
numit el alegorie, în Ioc de tip. Ceia ce dice, aşa si
este. Această istorie nu rep resivă  numai aceasta, 
după cum se pare, ci si altele proclamă; fapt pen
tru care s-a şî numit alegorie. Dară ce anume pro
clamă ? Nimic alta, de cât tote cele presente. „A- 
c e s te a ,  dice, sunt cele  douâ aşezăm in te ,  unul' 
din muntele Sinal, ce nasce sp re  servitute, 
c a re  este Agar“ (Vers. 24). Şi cine sunt „aces
t e a "  ? Mumele acelor copil, Sara şi Agar, Ce „ s u n t“? 
Ceie doiîfi testamente, cele douS aşezăminte, cele donâ- 
legî. Dară, fiind-că în istoria aceasta a fost ameste
cate nnme de temei, el a persistat în denumirea ge
nului, arătând din numele acestea o mare continui
tate  de idei şi o mare asemănare. Şi cum arată a -  
cestea din nume ? „Căci Agar semnifică muntele 
Sinal, c a re  es te  în A r a b ia “ . (Vers. 25) Servitoarea se- 
numea Agar, eară muntele Sinal ast-feliâ se traduce 
în limba Tocului. Ast-feliti că foţi cel născuţi sub im
periul Vechiului Testament, lorsamente sunt sclavi,. 
Căci muntele .acela, pe care s-a dat vechiul aşeză
mânt, fiind omonim cu servitorea, cuprinde şi Ierusa
limul. Aceasta este, ceia-ce el dice: „E s te  alâturea 
cu  Ierusalimul de acum", adecă, se megieşesc©,.
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■se atinge. Şi ce resultă de aici? Câ nu numai aceea 
a fost sclavă, şi sclavi a şi născut, dară şi acesta, 

-adecă Vechiul Testament, al căria lip a fost servi
torea. Căci şi Ierusalimul se 'găsesc#? megieş cu mun
tele acela omonim cu sclava, şi că în acest munte 
s-a dat şi aşezământul. Şi acum unde este şi tipul 
Sarei ? Ascultă : „Earâ. Ie ru sa l im u l de sus es te  
liber* ' (Vp.rs. 26); aşa dară şi cel născuţi din el nu 
sunt sclavi. Tipul Ierusalimului de jos a fost Agar, 
ceia ee e cert de la numele muntelui; eară tipul Ie
rusalimului de sus este biserica. Şi cu tote acestea 
ei nu se mulţămesce numai cu tipurile, ci pune de 
faţă şi p<î Profet, carele ’şi dă aceeaşi părere. „Ve-, 
se leşce -te  cea  s te a rp ă  c a r e a  nu nasci, s c 6 te  
v o c e  şi s tr ig ă ,  c ee a  ce  nu al d u re r i ,  câ  m ai m ulţi  
s u n t  fiii pustiu lui, de  c â t  ai ace le i ce a re  b a r b a t “ ; 
(Vers. 27), Dară cine ore e cea stearpă, şi care e pustiul ? 
Ore nu e învederat că este biserica celor dintre ginţi, 
care a fost lipsită fie cunoşcinţă lui Dumnedeti ? Ci
ne e aceea care avea bai ba t?  Nu e cert că era si
nagoga?- Şi cu tote acestea a biruit’o cea stearpă, 
prin nascerea de fii mulţi. Aceea avea o singură na
ţiune, cea Iudaică, pe când fiii bisericei au umplut 
EJada, ţerile barbare, pământul, marea şi întreaga 
lume. Âi vgzut cum ni-ad prescris cele viitore, Sara 
prin fapte, eară Profetul prin vorbe ? Judecă: fsaia 
o a numit stearpă, şt tot el a arătat’o ca născând 
mulţi fii. Aceasta s-a întâmplat cu Sara in mod ti
pic, căci deşi ea a fost stearpă, totuşi a devenit 
mumă a unei mari mulţimi de nepoţi. Lui Pave!, 
însâ, nici aceasta nu-î e de ajuns, ci incă insistă a 
cerceta şi cum a devenit ea mumă, pentru ca şi de 
aici sa potâ trage conduşiunea şi să potă apropia ti- 

.pul de adever. Pentru care şi adauge, dicfend : «Noi



Inse , fraţilor, ca ii Isaac  suntem fiiî fă g ă d u 
in ţe i"  (Vers. 28). Deci biserica nu numai câ a fost 
stearpă )a început ca şi Sara, şi după aceia na nu
mai câ a născut mulţi fii, dară încă că a născut ast- 
feliti, după cum a născut Sara. Precum pe aceea nu 
a fâcu t 'om um ă natura ci făgăduinţa lui Dumnedeti;— 
cuventul lui DumnedeQ pronunţat a fost: „EQ Ia a- 
nul, to t  p e  t im pu l a c e s ta  voia veni, şi S a ra  

jjV.i avea fiQrt (Genesa 18, 10),—care cuvent intrând 
ia  miti'a ei a conceput pruncul,—tot aşa şi la renas- 
cerea nostră nu conlucrează natura, ci numai cuvin
tele lui Dumnedefi, pronunţate prin gura preotului, 
pe c.are !e sciG credincioşii; aceste cuvinte renasc pe 
cel ce se botează in eolimvitra cu apă, şi-l tomnează, 
ca şi în mitra femeeî. Aşa dară suntem fii născuţi 
din cea stearpă, îns6 liber!. Şi care e această libertate, 
a r  dice cine-va, pe când Iudeii stăpânesc şi bat pe 
cel ce cred, aşa că ceî ce sunt creduţi ca liberi sunt 
persecutaţi ? De acestea se întâmplat! pe acel timp, 
pe când credincioşi? erau persecutaţi. - Inse, nici a- 
ceasta să nu vS tulbure; dice, căci şi aceasta a anti
ci p a f  o prin tip, de vreme ce şi Isaac fiind liber, a 
fost persecutat de Ismail. Pentru care şi adauge di- 
efind: „ D ară  p re c u m  a tu n c i  cel n ă sc u t  d u p re  
c o rp  p e rs e c u ta  p e  cel n ă sc u t  d u p re  spirit, ast- 
feliQ şi acu m . Inse ce $ ice  s c r ip tu ra  ? A  is- 
g o n it  p e  fiul servitoreT, p e n tru  că nu  va cliro- 
nomisi fiul s e rv e i  cu fiul ce le i  l ib e re " .  (Vers. 
29, 30). Dară ce ? Aceasta e totă mâgâerea, ca să ni 
arăţi câ cel liberi vor fi persecutaţi de cătră cel 
sclavi? «Nu, dice, nu m6 mărginesc aici numai, ci as
cultă şi cele ce urmează, şi atunci vei capa ta mân- 
gâere în-deajuns, ca să nu te împuţinezi în persecu- 
ţiunî». Şi care sunt acestea? „ A  isgOnit pe  fiul ser-



vit6reT, p e n tru  că nu  v a  c lironom isi cu fiul; 
ce le i  l i b e r e 14. Ai vgdut resplata firănieî temporala 
şi a indrăsnelel necuviinciose ? Cade ropilul din bu-,. 
nurile . părintesd, şi devine fugariil rătăcind împreună ' 
cu muma lui. Tu însg gândesce-te la înţelepciunea 
celor spuse. Nu dice, câ fiind că persecuta, a fost 
numaî isgonit, ci încăcă nu va clironomisi. Nu’a căutat 
numaî sâ-1 pedepsască pentru persecutarea Iul tem
porală,—căci aceasta e puţin lucru.—ci încă nu l-a 
lăsat a se împărtăşi de cele pregătite copilului, ară
tând că. si fără persecutare, aceasta i-a fost prescri
să de sus ;  câ desmoscenirea nu ’şi-a avut începutul 
din persecuţiune, ci din hotărârea Iul Dumnedett. Şi 
nu a d i s : nu va elironomisi fiul lui Abraam, ci „fiul 
s e r v i t6 re i“ , numindu-l aşa, din causa nascefel luî 
înjosi!e. Sara a fost stearpă ; dară şi biserica celor 
dintre ginţi a fost stearpă. Vezi cura prin tote aces
tea se păstrează tipul? Căci precum aceea în toţi a- 
niî dinainte n-a născut, şi tocmai la bătrâneţe a- 
dâncl a devenit mumă, tot aşa şi aceasta; când a 
sosit plinirea timpurilor, atunci nasce. Aceasta şi pro
feţii o spuneau mal ’nainte, dic&nd: „ V ese lesce-te  
cea s te a rp ă ,  carea nu  nascî, sco te  voce  şi s t r i 
g a  cea  fă ră  d u re r i  de  n a sc e re ,  câ  m aî mulţi 
s u n t  fiii pustiiului, de  cât al ce le i  ce a re  ba r-  
b a t" ,  numind ast-feliO biserica. Nu cunoscea atuncî 
pe Dumnedeu; când însă l-a cunoscut, a biruit pe cea 
<\i mulţi copil, adecă sinagoga. „ D re p t  aceia , fra
ţilor, nu  su n te m  fit al celei s e rv e ,  ci ai ce
lei l ib e re "  (Vers. 31.). Tote acestea el le sucesee 
în Iote părţile şi le mişcă, voind a arăta, că faptul 
n’a fost înlâmpiătoriii, ci a fost prescris de sus cti 
mulţi ani mal 'naitite. DecT, cum nu e absurd, ca cel
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iciuuuiLi uc («ai ijninte de Dumnedeu să se bucure de 
iibertate, ai'um de bună voea lor siî’şi bage capul 
sub jugul sclăvieî ?

Apoî maT pune şi o. altă causă, ca rea să-I convingă 
de a remânea in credinţa, „S ta ţi  in l ib e r ta tea ,  cu 
c a re a  C h r is to s  ne-a re scu m p a i 'a t"  (Cap. 5. 1). «Nu 
cumva pote v-aţl eliberat inşi-v&, ca să alergaţi earăşl 
la stăpânirea dînfgiQ» ? Altul este care v-a răscumpărat, 
altui este care a plătit pentru voi preţul rescumpărărei. 
VedI, prin câte idei-I întorce de !a rătăcirea Iudaică? MaT 
’nteiu arată, că este cea mai de pe urmă prostie de 
a dori ca din libert să devină sclavi; al doilea, că 
se vor arata nerecunoscători cătră binefăcătoriul lor, 
despreţuind pe binef-Acătoriu, şi imbrăţoşând pe cel ce-î 
face sclavi; al treilea, că uu e  cu putinţă aceasta, «căci 
legea, dice, nu mal are nicl-o stăpânire asupra vustrfi, 
pe câtă vreme o altă lege v-a cumparat odată de Ia 
ceadintei», picând „s ta ţf“ , arată ■ cât de mare era 
frământarea lor sufletească. „Şi nu  v£ încu rca ţi  
eărăşl în ju g u l  sc lâv ie î“ . Sub numele de jug se 
arată lor insuportabilul, la care se expun: când îris6 
dice, „eârâşl", arată marea lor nesimţire. «Dacă, 
cjice, aţi fi fără experienţă de greutatea acelui jug, 
nu aţi fi vrednici de atâta osândă; dară dacă voi cu* 
nosceţl din experienţă greutatea jugului, şi totuşi 
băgaţi de bună voe în el earăşl, de ce iertare veţr 
putea ore să fiţi vrednici» ? „Iată  efl, P av e l ,  v& 
clic voue, câ de v6 veţi circumcide, Christos 
nu  v£ va folosi". (Vers. 2). Privesce, câtă ame
ninţare! Cu drept cuvent, deci, a dat anathemel şi 
pe îngeri. Dară 6”e cum nu-1 va folosi cu nimic Chris
tos ? Nu a inventat ei doră această părere, ci a de
cis în mod botărîtoriti; fiind de-ajuns credincioşia per
sanei in toc de orî-ce altâ probă. Pentru aceia an-

7
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ticipâod el $iee: „Ia tă  eu, P a v e l ,  v& ţJii.* voue", 
ceia ce arată pe omul convins de cele ce spune. 
Dară noi vom mal adăoga încă pe lângă cele d isv  
Cnra nu va foiosi ore Christos, pe ce) ce se circumcide ? 
In adev8r, faptul e cert, că cel ce se circumcide o face 
aceasta fiind-că se teme de lege ; cel ce se teme de lege, 
inse, nu crede în puterea charului, eară cel ce nu crede, 
nu va câştiga nimic de la eel in care n-a credut. Şi 
e a ră ş l : cel ce se circumcide, face legea stăpână; dacă 
îns6 o consideră de stăpână, apoi de ar contraveni 
chiar la  cele m a l miel oi dir-ftţiuni şi pe cele mal 
mari le ar păzi, eî totuşi cade sub blestem ; supu- 
[rându-se pe sine blestemului şi respingând libertatea 
acordată de credinţă, cum se va putea mântui ? Dară 
dacă trebuie a v6 spune şi ceva paradox, apoi adaog: 
că un ast-feliQ de om nu crede nici în Christos şi nici 
in lege, ci stă Ia mijlocul drumului, voind a câştiga 
şi diutr’o parte şi din ceea-l altă, pentru care nici-o- 
dată, şi nicî din vre-o parte se va folosi cu ceva. A- 
pol dicSnd că eu nimic nu se va folosi, o învederea
ză aceasta prin probe scurte şi enigmatice, dicâud: 
„Mărturisesc fie-cărui om  circum cis , că d a 
toriei e s te  d e  a îm plini în t r e a g a  l e g e “ . (Vers.
3). «Pentru ca să nu credlcă eQ vorbesc acestea din 
spirit de duşmănie, dîce, iată că ve spun nu numai 
voug, ci şi tuturor celor circumscişl, „câ  datorit! 
e s te  de a îm plin i în t r e a g a  I e g e “, adecă de ave  
ţinea de cele legiuite». Căci, precum cel ce din liber, 
rum era, s-a făcut singur sclav, nu mai pole face 
ce voiesce, ci se găsesce sub stăpânirea tuturor le- 
gelor sclăvieî, ast-feliQ e şi cu legea : când te-al în
sărcinat de a face ceva cât de mic din lege, tu sin
gur te-ai bagat sub jug, şi ţi-al atras asupră*ţl în
tregul despotism. Tot ast-feliQ se întâmplă şi cu’mos- 
cenirile bunurilor pămfintene: cel ce nu se atinge de
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nimic din averea lăsată de reposat, este în totui dis
pensat de boclucuri şi de procese; earâ cel ce ar 
pune mâna pe ceva cât de cuie, chiar dacă nu ar 
răpi întreaga avere, s’a făcut responsabil de tot, de 
şi el n-a luat de cât o parte din avere. Ast-felift se 
întâmplă şi cu legea, nu rrjinal pentru ceia ce ani 
di* mal sus, dară şi pentru alt-ceva; treb u ie  a se 
p ăz i t6 te  ce le  leg iu ite . De exemplu : circumcisiu
nea are de d6nsa legat sacrificiul şi păzirea filelor; 
sacrificiul earăşî este legat de paza dilelor şi a lo
cului rânduit; locul earăşl mit de moduri de curăţire 
(sacrificii de expîaţiune), eară sacrificiile de expia- 
ţiune, care preced pe cel d’intSiu, introduc earăşl o 
puzderie de alte şi variate observări. Nu e perm isa  
aduce sacri fieift cel necurat; nu e permis a calea 
în templu, şi în fine multe de acestea. Prin o sin
gură poruncă, deci, legea târăşce după sine o mul
ţime de alte ordinat iu nT. Dacă te eîrcnmcidl, si nu# r * 1 *
în diua a opta ; dacă al făcut’o aceasta în diua a 
opta, însfi na a fost sacrificiCi, sau că de a fost sa
crificii, nu a fost la locul rânduit, sati că de şi s’a 
făcut la locul, orânduit, nu s-ati observat Iote cele 
legale, sa îl câ tote cele legiuite s-a ti observat, inse 
individul n-a fost curat, sau câ la curăţirea lui n'a 
observat tote cele prescrise, apoi atunci tote sunt a- 
nulate şi fără vre-o putere. De aceia şi fiice apostolul: 
„datorii!  e s te  a  îm plini în t r e a g a  lege* .

«Dacă legea este stăpână, împlinesce nu numai 
parle din ea, dice, ci întreagă, eară de nn este stă
pân ă, atunci nici parte din ea nu eşcl ţinut a îndeplini», 
„V -a ţî  d e p ă r t a t  d e  C h r is to s  ; vof, carii v 6 j u s 
tificaţi p rin  lege , din  c h a r  a-ţl căclut". {Vers.
4). Deci, după ce mal ’nainte a pregătit pe auditori, 
la urmă se pronunţă, şi arată perie ului cel mal grozav. 
Pentru că, în definitiv, cu ce se va alege la urmă
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cel ce şi legea o calcă, căci nu pote să se mântuias
că de acolo, şi cade şi din Char? Ce alt va culege 
de cât o pedeapsă indispensabila, cea dinteiu nepu
tând a-1 ajuta, eară cei de al doilea (charul) neputen- 
d u l  suferi?

Mărind, deci, frica lor, şi sguduindu-li cugetele, şi 
arâtandu-li complectul nautraghl pe care-1 vor suferi, 
deschide în apropierea ior limanul cel mântuitorii! al 
charulul; ceia ce face peste tot locul, declarând mân
tuirea prin char mai uşoră şi maT sigură. „CâClnoT 
p rin  c re d in ţă  a sc e p tâm  s p e r a n ţa  jus tif icăre i !n 
sp ir i t"  (Vers. 5). «Nu avem nevoe de nimic din acele 
legiuite, dice; căci ajunge numai credinţa a ni pro
cura spiritul, eară prin spirit justificarea, cum şi alte 
multe bunătăţi», „C ac l in lisus C h ris to s  n ici c ir1' 
cu m cis iu n ea  p6 te  ceva , nici ne-c ircum cis iunea , 
ci c re d in ţa  c a re a  se lu c re a d â  p rin  iubire**'1 
(Vers.: 6). VedI cum la urmă ei se asvîrle în luptă 
cu mal mult curaj ? «Cel ce s-a îmbracat tn Christos, 
dice, să nu se mal preocupe de acestea». Mai sus el 
aicea, că circumcisiunea este vătămătore ; dară cum 
aice el o pune ca indeferentă ? Indeferentă este peii- 
tru cei ce au avht’o mai ’nainte de credinţă, nu îns£ 
şi pentru cei ce ati primit’o după credinţă. Privesce, 
cum a scos'o el, şi a  pus’o la un loc cu ne-circumci
s iunea ; eară credinţa este aceea, carea face diferen
ţa între densele. Precum cel ce adună luptători pen
tru circ, nu se uită dacă sunt gârbovi, satî cârnl, ne
gri saQ albi, căci tote acestea nu-1 interesează cu ni
mic la încercările lui, ci caută numai ca să fie vîn- 
joşi, puternici şi cunoscători de această artă, tot aşa 
şi cel ce voiesce a se înscrie în testamentul noti; 
lipsurile corporale nu-I vatămă cu nimic, şi nicî nu-1 
lolosesc, dacă nu le ar avea. Dară ce înseamnă dice- 
rea : „ c a r e  se  lu c re a z ă  p r in  iu b ir e “ ? Aici ’i-a
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rănit cu o rană adâncă, probându-li că dacă iubirea 
lor în Cliristos nu este înrădăcinată bine, apoi această 
iubire s-a transformat în o portiţă ascunsă, pe unde 
se pot furişa în sufletele lor tote patimile. Ceia ce 
se cere, nu este numai a crede, ei a şi sta în cre
dinţă iubind. Ca şi cum pare-că Ii-ar fi dis: «dacă iu
bea h  pe Christos dupre cum trebuia, nu ati fi deşer
tat din libertate la seiăvie, nu aţi fi părăsit pe cel 
ce v’a eliberat, şt n’aţl fi insultat'pe eliberatorul vo
stru». Mal face âlusiune aici şi la cel ce-l invidiau pe 
dânşii, arătând că şi aceia n-ar fi cutezat a face a- 
ceasta, dacă ar fi avut iubire cătră dfinşit. Mal vo
esce încă prin aceste cuvinte, a li corecta viaţa lor. 
„Alergaţi bine; cine v-a oprit ca să nu as
cu lta ţi  de  a d e v f i r“? {Vers. 7). Cuvintele aceste nu 
sunt a le unul om care întreabă, ci a Ie unul om
care nu mai scie ce sâ dică, şi care se bocesce în
truna. «Cum, diee, vi s-a întrerupt un drum atât de lung ? 
Cine a putut să facă aceasta» ? Voi carii eraţi supe
riori tuturor şi v8 găseaţi în rândul dascalilor, nu
aţi rgmăs acum nici în rândul disci puii lor macar. 
Ce s-a petrecut? Cine a făcut aceasta»? Tote acestea 
sunt vorbele unul acusatoriîi şî a unuia care j&lesce 
mal ales, după cum dicea şi mal ’nainte : „Cine va 
fermecat"?

„Aceasta înduplecare nu este de la cel ce 
v-a chemat" (Vers. 8). «Nu pentru aceasta va clnr 
mat pe voi Christos, ca sâ v6 clătinaţi în aşa tnod > 
nu a legiferat el acestea ca voi să trăiţi ca "Iu* 
deii». Dară ca sâ nu dică cineva pote : «de ce mă
resc! lucrul într'atâta şi-l îngreuiedl cu vorba? O 
singură poruncă din lege am pădit şi noi, şi ne’n- 
spăimânţl cu atâtea» ? Asculta, cum el înfricoşează 
nu cu cele presente, ci cu cele viitore, diceod astfeliO: 
„P u ţin  aluat dospesce tota frământâtura“ (vers.
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1)}. «Tot astfeliii e şi cu voi, dice; un reti cât de mic 
dacâ nu e corectat, va avea o mare putere asupra 
vostrg, şi ve va re’ntorce earăşl Ja Iudaism, precum alua
tul dospesce frământarea». „Eu am încredere de voi 
în Domnul, câ alt*nimic nu veţi cugeta” (Vers.9] 
Nu tlice: nu cugetaţi, ci «nu veţi cugeta", adecă 
că ve veţi corecta ; nici nu dice : sciG, ci „am în
credere". «Cred in Dumnedeti, dice, şi invocând de 
la el ajutoria, am încredere câ v6 veţi indrepta». Nu 
dice apoi: am încredere în Domnul, ci „am în c re 
dere de voi în Domnul"; aşa câ peste tot locul 
el amestecă acusâţiunile la un loc cu laudele. Ca cum 
pare că ar fi dis: «e& cunosc discipulii mei, sciţi a- 
pol şi uşurinţa de, a ve corecta ; deci am încredere 
pe de-o-parte in Domnul nostru lisus Christos, carele 
nu lasă pe nimeni să se peardă, earâ pe de-alta în 
voi; carii iute v6 veţi putea reculege şi recâştiga ce 
a-ţl perdut». In acelaşi timp ’i şi îndeamnă de a pu
ne şi if sirguinţă, pentru câ nu e posibil de a câş
tiga ceva de la DumnedeG, dacâ nu vom conlucra 
şi noi. „ E a râ  cel ce vfi tu lb u ră ,  va  p u r ta  p e 
d e ap sa ,  orî-care va fi“ . Din amândoue părţile-) 
mângâe, şi din acelea cu care-I încuraja, şi din ace
lea cu care aceia-1 amăgea, sau li profetizat!. Tu, înse 
te gândesce, cum el nicăirl n-a pus numele «iceloi 
intriganţi, ca nu prin aceasta sâ devinâ in că .şi mâ 
insolenţi. Ceia ce el dice, aşa şi este. «Nu pentru ci 
voi nu veţi cugeta nimic altă, aceia car<#I pont cau 
sele amăgire! vostre, vor fi scutiţi de osândă, nu, c 
vor fi pedepsiţi; căci nu e drept ca sirguinţă unor; 
sâ devină încurajare de rele obiceiuri pentru alţii 
Earâ aceasta se face, pentru ca sâ nu mal tulburi 
şi pe alţii». El nu a (jlis simplu : cel ce vfi tulbură, c 
ridicându-ş! vocea, a adaos : „o rî-ca re  ar fi".



—  108 -

„ E a  înse, fraţilor, d a c â  p red ic  c ircum cis iu 
nea , p e n tru  ce m ai s u n t  p e rs e c u ta tă ?  (Vers, 11) 
Fiind-că ’l defâîmau câ în multe el Iudaiza, şi ca un 
ipocrit ’şî prefăcea predica, privesce curai el ’I in- 
timpinâ cu curaj, invocându-I pe denşil chiar de mar- 
turî, «Sciţi şi voi, dice, că pretextul persecuţiunilor 
mele acesta este, câ adecă ordon a se depărta da 
lege; dară dacă predic circumcisiunea, pentru ce mal 
sunt persecutat ? Pentru nimic alta nu pot să m£ a- 
cuse cel dintre Iudei, de cât pentru aceasta. Daca 
li-aşl fi permis ca sâ creadă împreună cu obiceiurile 
lor părintesc!, de sigur câ nici ceî ce ati credut şi 
nici cel ce n-aii <. redut n-ar fi defăimat, pe cel ce cu 
nimic nu U.-a sguduit moravurile lor». Dară ce? N-a 
predicat el ore circumcisiunea? N-a circumcis insu-şl 
el pe Timotheiu? Ba da, l-a circumcis. Apoi atunci 
cnni de dice, nu predic? Şi de aici tu poţi afla exac
titatea lui Pavel. Et n-a ţiis: circumcisiune nu săvâr
şesc, ci ; „tiu p re d ic " ,  adecă, nu ordon a crede in 
ea, «Să nu o iei aceasta, ţlice,'ca certificarea din par- 
te-ml a vre-unei dogme; am circumcis, însS nu oin 
predicat circumcisiunea». „Atunci a încetat scan* 
dalul c ru c e l“ , adecă, se ridică pedeea, obstacolul, 
dacâ este aşa cum diceţl voi. Nu atâta scandaliza 
pe ludei crucea, cât M scandaliza predica, că nu tre- 
bue a se maî supune legilor pa rin ţes ci. Ast-feliQ bu- 
năoră  când ii aQ târit pe Stef.tn înaintea sinedriu- 
luT nu au d i s : câ acesta se închină celui crucificat., 
ci, <*ă vofbesce contra legeî şi contra locului celui 
sânt. Şi pe lisus pentru acea.^ta-l acusaft, că strică 
legea. De aceia şi dice P ave l: «dacă s-a fost permis 
de a se circumcide, iată câ nu mal pote fi nici o 
inimiciţie contra crucel şi a predieei. Dară dacâ in 
fie-care di strigă contră-ne, cum de ne acusâ pentru 
aceasta? Contra me tocmai de aceasta s-aQ revoltat,
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fiind-că am introdus in templu pe un necircumeis.: 
(Tit). Deci ore aşa de prost sunt, dice, că pfermiţen- 
du-se circumcisiunea, eu totuşi ’ml causez atâta va- 
tamare zadarnică, şi pun atâta pedică crucel lut 
Christos ? Privil.1, deci, şi vedeţi că noi pentru nimic 
alt nu suntem resboiţl în aşa mod, de cât pentru 
circumcisiune. Aşa de prost am fost ore, ca sâ mS 
scârbesc pentru un lucru de nimic şi pe alţii să scan- 
dalisez» ? A numit scandal p ed eca  crueei, fiind-că şi 
cuvântul crucel aceasta ordona, şi aceasta maî ales 
era care scandaliza pe Iudei, şi ’î impedica de a 
primi crucea, că adecă se ordona a se departa 
de obiceiurile părintesc!. „Fie  ca să  d isp a ră  
to ţ i  cei ce ve s tr ic ă "  {Vers. 12). Privesce, cât 
e de amărât contra înşelătorilor ! Pe la începutul e- 
pistolei el arunca acusaţiunea contra celor înşelaţi, 
numindu-l fara de m in te , de doueorl în ş ir:  acum, 
insg, după ce i-a certat bine şi i-a corectat, se întor- 
ce contra înşelătorilor. De aici se cuvine a vedea 
voi şi înţelepciunea lui, cum îndeamnă şi cumioţesce 
pe â’ceştia ca pe fiii luî, carii sunt în posibilitate de 
a se corecta; pe când pe înşelători ’i laie din rădă
cină, ca pe nisce străini şi cuprinşi de bole incura
bile. Aceasta o are în vedere, când dice : „V a  p u r 
ta  pedeapsa, ori-cine a r  li“ ; aceasta de aseme
nea, când ridicându-se cu tolă puterea asupra lor, 
şi blestemându-l dice „Fie  ca  să  dispară toţî cel 
ce  v £  s t r ic ă " ,  Şi bine rlice el acest cuvgnt: V6 
strica, cda  ce nu înseamnă nimic aii, de cât că vă 
revoltează. Cel ce au părăsit ţeara lor, şi libertatea 
şi înrudirea de mal 'nainte, şi ati fost siliţi de a  că
uta ţerl străine, singuri s-aCi expatriat şi s-aQ lipsit 
de Ierusalimul cel de sus, de cetatea cea liberă, fi
ind forsaţl de a rătăci ca nisce prisonierl şi bejenarl. 
Pentru aceia ’i blestemă el. Ceia ce dice aşa şi este.
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«Nimic nu’mf pasă ele acei;); „D e om ul ere tic , d u 
pă  una şi a doua  sfa tu ire , d e p ă r tea z â - te*  
(Tit. 3, 10); dacă voiesc, apoi nu numaî circumcidă- 
sef ci chiar .suprime-se cu totul». Dară unde sunt acei 
ce aii curajul de a se suprima pe sine, atrăgăndii şl 
blestemul asupră-li, defăimând şî creaţi unea luî Dum
nedeti, şi în acelaşi timp conlucrând împreună cu 
Manicheiî? Căci aceştia dic că corpul este viclean şi 
din materie vicleană ; aceştia prin faptele lor daţi 
motiv unor astfeliti de uriciose credinţi; aceştia sunt 
carii 'şl taie membrul genital, căci T cred de duş
man şi viclean. De cât cu mal mult cuvânt trebuiaQ iî 
ca ochii sâ-i vatăme, căci prin ochi intră pofta în 
spiritul omului. Insă nicî ochii nu sunt causa şi nici 
vre-un alt membru corporal, ci numaî reaua intenţi- 
une. Mal mult încă. Dacă nu poţi tolera răutatea cor
pului, de ce nu tal limba din causa blasfimieî, ma
nile din causa răpirilor, piciorele pentru că calcă pe 
drumul vicleniei şi al rgutăţeî, şi cu un cuvent între
gul corp? Căci şi audul desfătându-se, de multe-orl 
a moleşit spiritul, şi nările tiind atinse de un miros 
plăcut, ati fermecat cugetul, şi 1-aO aţiţat spre plă
ceri. Aşa dară tote să Ie tăiem, şi mânile, şi pi
ciorele, şi urechile, şi nasul. Dară aceasta e cea 
maî grozavă nelegiuire şi smintire sataniceascâ. 
Deci trebuie a corecta numaî apucăturile cele râu nă
răvite ale spiritului. Numai vicleanul demon, carele 
veci ni c se bucură de vărsări de sânge, l-a momit de 
a-şl sfărîma organele trupului, ca cum creatoriul a 
greşit fâcându-le. Dară, dic ii, curn se face că corpul 
îngrăşindu-se, pofta se aprinde? Dară şi în acest cas 
pecatul e tot al sufletului; căci dacă corpul se îngraşă 
nu e din cauzalul, ci din causa spiritului; eldacâ ar 
voi ca corpul s£i slăbească, are totă puterea pentru 
aceasta. Tu, înse, faci întocmai ca şi cel ce vede o 
casă ore care ardend în flăcări şi în Ioc să acusî pe cel
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ce a dat foc, învinovăţesc! llaeârelej că din causa, 
multor lemne asvîrlite pe foc, sau ridicat la înălţime; 
însi3 vina nu este a focului, ci a celui ce a dat foc. 
Focul ni este dat pentru iluminat, încălzit şi hrană, 
cum şi pentru alte servicii de acest feliG, *nu înse 
pentru ca sâ ard A casele. Deaseminea şi pofta spre 
viaţa coDjugală şi facerea de copil ni s-a dat nu spre 
desfrînare şi curv ie ; sa dat ca tu sa d<;vil tată, şi nu 
curvarifi ; ca sâ viefueşti legitim cu femeia ta, eară 
nu sâ o corupi în mod nelegiuit; pentru ca să laşi 
după line ?emânţa ta, eară nu să vafâmî pe a altuia, 
A curvi nu este rezultatul vre-unel pofte naturale, ci 
e o insultă contra na turei; pentru că pofta caută nu
mai promiscuitate, inse nu de acest f'eliu, Acestea nu 
le-am spus acum fără vre-un scop, ci spre a le avea 
ca exord In luptele ce le vom desfăşura după aceasta; 
tcl-odată spre a ne apara de la început contra ceîoi 
ce $ic că creaţiunea lui Dumnedeu este rea şi vicleană; 
contra celor carii lăsând la o parte trândăvia spiri
tului se înfuriadă contra corpului nostru şi-l defaimă, 
lapt, despre care vorbesce şi Apostolul Pavel, acusând 
nu trupul, ci cugetele cele drăceşti.

„Voi, insa, fraţilor, aţi fost c h em a ţî  p en tru  
l ibe r ta te ,  n u m a i  sa nu  în treb u in ţa ţ i  l ib e r ta te a  de 
p re te x t  p e n tru  corp" (Vers. 13). De aici in colo 
se pare câ întră cu cuvSntul în partea murală, înse 
face o inovaţiune, cft n-a făcut’o în nici una din epis
tolele sale. In adevăr, tote epistolele lui sunt împăr
ţite în două părţi, din care partea ântfil tratează ches
tiuni dogmatice, eară a doua tratează despre traiO şi 
chestiuni morale; aici însă ajungend la partea morală 
earăşl amestecă chestiuni dogmatice; earăşl să acaţă 
de acea parte în lupta lui contra Manicheilor. Dara 
ee înseamnă: „Numai să  nu în t r e b u in ţ a ţ i  l iber
ta te a  de  p re te x t  p e n t r u ^ e l ş " ? « V a  eliberatChris-
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tos, dice, de jugul sclaviei,-şi v-a lăsat slăpân! de a 
face ceia ce voiţi, nu ca să usaţl de putere spre rele, 
ci sâ vă ridicaţi la o mal mare filosofie, pentru ca sa. 
dobândiţi un mal mare motiv de recompensă». Fiird-că 
peste tot locul el numesee legea j u g  aî sc lăv ie î şi 
atragere de biestem, pentru ca să nu bânuească eine-va 
că de aceia ordonă depărtarea de lege, spre a i se 
permite ca să trăiască nelegiuit, îndreaptă această bă
nuială, dicâud: că nu purtarea să devină nelegiuită, 
ci iubirea lor de înţelepciune să devină mal pre sus 
de lege. Legăturile (cătuşele) legeî sati deslegat, earâ 
eQ'dic aceasta, ca noi sâ devpnini nu numa! umiliţi, 
ci chiar mal înălţaţi. Şi cel ce curvesce, şi cel ce trăiesce 
in feciorie, ambii au ieşit din mâsurele legeî, însă nu 
în acelaşi feliii; ci unui s’a pogorit la maî răti, eară 
cela-l-lalt s’a ridicat la maî b in e ; unul a calcat iară 
cela-l-alt a întrecut legea. Aceasta dice şi Pavdl, «că a 
deslegat jugul de asupra vostră, nu ca să săriţi in sus 
de bucurie, nu ca să daţî cu piciorul, ti pentru ca 
fără de jug să păşiţi in al frumos *. Apoi arată şi modul 
prin care s ar putea reuşi aceasta mal cu înlesnire. Şi 
care e acel mod? „ P r in  iub ire  să  se rv iţ i  unu l a l 
tu ia" ,  dice. Aici earăşl face alusiune la aceia, că cearta, 
revolta, iubirea de âniăetate şi uşurinţa ati fost causa 
rătăcire! lor; căci muma eresurilor şi a iubire! de s tă
pânire este pofta. ţ)icend : „să se rv iţ i  unu l a l tu ia " ,  
a arătat că răul de care erau bântuiţi ’şî-a luat înce
putul din prostie şi îngâmfare, pentru care şi dâ me
dicamentul potrivit. «Voind a stăpâni pe alţii v-aţ) im- 
perechiat intre voi; el bine, serviţi unul altuia, căci 
cu chipul acesta vă veţi reuni». Dară acest păcat el 
nu-1 spune pe fală, ci pe faţă arată numaî doctoria, 
ca ast feliii sâ cunoscă şi pe acela. întocmai ca şi 
cum procedează cine-va cu cel desfrânat, câ nu-l vor
besce nimica de destinare , ei îndeamnă necontenit Ja

f
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cumpătare şi înţelepciune. Cel ce îubesce, cum se cu
vine, pe apropele, nu încetează, de a-I servi mal umi
lit ea fie ce serv. Căci precum focul moie ceara, tot 
ast-feliîl şi căldura dragostei imprăscie orî ce îngâm
fare şi uşurătate maî iute chiar ca focul. Pentru aceia 
nici nu dice el în mod simplu : iubiţi-ve unul pe altul, 
ci „serv iţi  unu l a l tu ia “ , arătând prin aceasta o pri
etenie mal întinsa. După ee a desfiinţat jugul legeî, 
pentru ca să nu sară în sus de bucurie şi se apuce 
peste câmp!, li pune în gât un alt jug mal puternic 
de cât acela, inse mal uşor în acelaşi timp şi mult 
mal plăcut. Apoi arătând şi succesele acestuia, dice: 
„Pentru ca Întreaga lege în un singur cuvent 
se împlinesce, adecâ Intr-aceasta: să iubesc! pe 
aprâpele tea ca pe tine în su ţi"  {Vers, 14), Fiind 
că a învârtit legea în tote părţile, încheie la urmă : 
«eî bine, dacă voiesc!. diee,a împlini legea, nu te cil'- 
eumcide, căci nu în circumcisiune se îndeplinesce, ei în 
iubire». Privesce cum îşi ascunde durerea lui, cnre-l 
mişcă necontenit! După aceasta întră în partea mo
rală. wIara daca ve muşcaţi între voi şi ve mâncaţi, 
vedeţi să nu v6 nimiciţi unul pe a l tu l1* (Vers. 15). 
Nu afirmă faptul ca să nuM îngreueze, îns<3-l eunosce 
petrec£ndu-se, se vede,şi de aceia vorbesce cu ore- 
care îndoială. El nu <jlice: fiind-că ve muşcaţi şi ve 
mâncaţi între voi, ci „eară dacă v£ m u ş c a ţ i“ şi 
cele-l-alte ; şi nici nu afirmă, că se nimicesc uni! pe 
alţii; ci „vedeţi sa nu v& n im iciţi unul pe altu l" , 
ceia ce este sfatul unu! om, care se teme şi se asigură, 
earâ nu a unuia ce acusă. încă şi de cuvinte ei a făcut 
us într’un mod semnificativ, căci nu a (jh's numai „vS 
muşcaţi", ceia ce denotă pe onnl înfuriat de mânie, 
ci şi „v€ m â n c a ţ i" ,  adecă persistaţi în reutate. Cel 
ee muşcă ’şî-a împlinit patima mâniei Iul, eară cel ce
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si mănâncă, da probă de cea mal grozavă sălbâtâcie. 
Prin vot’ba de muşcături şi mâncăii el nu înţelege pe 
cele corporale, ci pe cele spirituale, cave sunt cu mult 
mal grozave. Nu a vătămat nicî-odatâ atil de mult cel 
ce a mâncat trup omenesc, pe cât a vătămat cel ce 
a înfipt muşcăturile lui în sufletul a l tu ia ; căci pe cât 
sufletul e maî respectat de cât corpul, pe atât şi 
muşcătura luî e mai grozavă. „V ed e ţi  sâ  nu v£ ni
miciţi unu! pe a ltu l" .  Acestea le <Jice, pentru câ 
discordia şi lupta sunt fapte destructive şi ni m ici tor e 
atât pentru ceî ce Ie introduc, rât şi pentru cel cele 
primesc ; aceste fapte sfâşie totul, maî rea chiar de cum 
sfâşie molia hainele.

„Deci v6 dic  : um bia ţl  d u p re  sp ir i t  şi pofta 
co rp u lu i  nu o veţî îm p lin iw (Vers. 16). Iată că 
ăratâ şi o altă cale, care face uşoră împliuirea vir- 
tuţel, şi reuşesce în totul Ia cele dise, cale, care nasce 
iubirea. In adevgr, nimic in lume nu pote face pe om 
de a fi iubitorii!, ca aceia d e a  trăi spirituahninte, şi 
nimic nu pote convinge spiritul nostru de a persista 
în virtute, ca puterea cea mare a iubirei. Pentru a- 
ceia şi dice: „um bla ţi  d u p re  sp irit ,  şi pofta  c o r
pului nu  o veţi îm p lin i“ . După ce el a spus aceia 
ce provică bota, acum spune şi doctoria care dăru- 
iesee sănătatea. Care este aceasta doctorie şi care e 
deslegarea de relele mencionate, de cât numaî de a 
vieţui dupre spirit ? De aceia a şi dis e l : „u m b la ţi  d u 
p re  spirit, şi pofta  co rpu lu i nu o ve ţi  îm plin i". 
„Căci co rp u l  poftesce  îm p o tr iv a  sp ir itu lu i şi sp ir i
tul îm p o tr iv a  c o rp u lu i ;  şi aceş tia  se îm po tr ivesc  
unul a ltu ia , că să nu faceţi ceia  ce aţi voi" (vers. 17). 
Aicî un ia se aruncâ asupra apostolului şi dic, că el 
a împărţit omul in doue pârţîj ca şi cum omul ar fi 
făcut din dou6 substante contrare, si cu modul acesta



introduce lupta corpului cu spiritul. Ins6 nu esleaşa 
câtuşi de puţin. Aici prin cuvântul Idpxa (aap4 —kqî=  
carne, trup) el nu nunteşte corpul (swtjwx), căci de ar 
fi fost aşa, apoi ce raţiune ar avea di cerea: „căci
po ftesce  îm p o tr iv a  sp ir itu lu i"  ? Pofta nu este a 
corpului, ei a spiritului. Şi aiurea dice Scrip tura : 
„Doresce şi se s fâ rşa sce  sufle tu l meu“ {Psalm. 
84, a), şi „Ce p ofte sce  sufletul teo şi-ţi voiQ face"?  
.şi earăşl „nu  m e rg e  d u p â  pofta  sufletului tfifl".. 
şi ea răş l: „ast-feliQ d o re sc e  sufletul m e a " .  Deci 
cura dice Pavel ca „co rp u l  (adLp4) poftesce  co n tra  
spiritului** ? El obiclnuia a numi corp (sipica) nu na
tura corpului, ci reaua intehţiums, precum când dice:- 
„V oi nu su n te ţ i  în co rp ,  ci în sp ir i t"  şi earăşl: 
„ e a ra  cei ce su n t  în co rp , nu  po t să  p ia câ  lui 
D u m n e d e u "  (Rom. 8, 9.8). Dară ce vrea el să spună 
aici ? că trebue a omori corpul ? dară chiar el care 
dice aceste cuvinte, ore nu era îmbrăcat cu corp ? 
De sigur că invâţeturile şi aplecările cele rele nu 
provin de Ja corp,’ ci de Ja diavol, după. cum şi $ice 
loan, cap. 8,; 44. „ A ce la  a fost ucidetorÎQ de  o- 
m en î de  la în c e p u t" .  Aşa dară ce spune ei? Prin 
acest cuvânt (aapxa) el numesee gândul cel pămân
tesc, trândav şi nepăsăton'G, ceia ce nu pote fi acu- 
saliune asupra corpului, ci vinovăţia spiritului le
nevit. Corpul este organ numai al spiritului, şi nu 
s’a auţlit ca cineva sâ despreţniascâ şi să urască or
ganul, ci pe cel ce-1 întrebuinţază rgii. Noi nu urîm 
ferul in sine, ci urina şi pedepsim pe cel ce usază de 
fer .spre a ucide omeni. Darâ şi aceasta este o acu- 
saţuine contra corpului, dice, când el numesee greşa- 
lele spiritului cu numele de aipxa. Cât pentru mine, 
mărturisesc că corpul (oâp4) este inferior spiritului,
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Îns6 este şi bun în acelaşi timp, căci inferiorul unul 
lucru bun nu pote fi r6Q, pe când rgul nu este infe
riorul binelui, ci cu fotul contrar. Tu, insS, dacâ poţi 
a arăta vre-mi reu săvârşit de corp numai, apoi acu* 
să-l ; earâ dacă te încerci a-1 defaima nu;r.al din ca* 
usa denumire!, apoî vetll că vel acusa şi spiritul. 
Pentru că şi om psichicse numesee acel ce e lipsit de a- 
devgr, cum şi spirite viclene şi rele se numesee în gene
ral mulţimea cea mare a dracilor. Pe lângă aceasta scrip
tura obicînuiesce a numi cu numele de aâp£ chiar mis- 
teriile, eară întreaga biserică este numită corpul lui 
Christos. Dacă voiesc! apoi a vedea şi faptele ce se 
săvârşesc prin corp, stinge simţurile cu cugetul tgfl, 
şi vei vedea spiritul pustiii de ori ce cunoşcinţă,; şi 
nimic ne mal cunoscend, din cele ce scie- Căci dacâ 
puterea lui Dumnedeti de Ia crearea lumel se vede 
în creaturi, cum vom vedea fără ochT ? Dacă apoi 
credinţa este din cele audite, cum vom audi fără u- 
rechl ? De asemenea şi predicarea cuventuluî evan
gheliei s’a făcut cu ajutoriul limbel şi a picici6reloi\ 
„Cum vor p red ica ,  d a c ă  nu se  vor t r im i te “ ? 
(Rom. 10, 5) Veţi! cum serviciul corpului este causa 
a mil.de bunătăţi?  Dacă însS <̂ ice : „Corpul pof
te sce  c o n tra  sp ir i tu lu i" ,  el vorbesce aici despre 
cele douS idei, despre bine şi r6U, căci acestea sqnt 
care se împotrivesc, earâ ou spiritul şi corpul. Dacă 
corpul şi spiritul a r  fi contrare, s’a r  nimici unul pe 
altul, după cura apa nimicesee focul, şi lumina pe 
întuneric. Dacă ins6 spiritul se îngrijesce de corp, şi 
mii de neajunsuri sufere din causa }u!, numai ca să 
nu se despartă de e l ; dăcă apoî şi corpul la rândul 
lui servesce spiritului, şi prin cele cinci simţuri ’l in
troduce multă cunoşcinţă de lumea exterioră, şi a 
fost creat tocmai spre a servi de organ al energiei 
spiritului, cum ar putea ele să fie contrare şi să se
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lupte unul contra celul-l-alt? Eti, înse, le vgd nu nu
mai că nu sunt contrare, ci încă într’un mare acord şi 
concedâiid unul altuia. Aşa dară apostolul mi vor-- 
besce despre acestea, că adecă se opun unul altuia, 
ci despre lupta dintre gândurile cele bune şi cefe rele; 
câcî a  voi satt a nu voi, este acţiunea spirituluT, De 
aceia dice: „acestea se î m p o t r iv e s c adecă să nu 
permiţl spiritului de a purcede spre poftele JuT ceîe 
rele şi viclene. Acestea le-a dis apostolul, întocmai 
cum face pedagogul saii dascalul, care se teme de 
progresul discipulilor.

„Dară'de sunteţi conduşi de spirit, nu sun* 
teţl sub  l e g e “ (vers. 18). Care pote fi aief conti
nuitatea ordinel de idei ? Forte mare şi clară. Ceî 
ce are spirit, după cum trebuie, stinge prin el urî-ce 
poftă rea şi vicleană ; eară cel ce a scăpat de pofte, 
nu are nevoe de ajutorul legeî, fiind-că a devenit cu 
mult mal superior ordinaţiunîlor legeî. In adevgr,cel 
ce nu se mânie, de ce are nevoe să audă: „sâ  nu 
ucidf"  ? Cel ce nu se uită cu ochi deslrânaţf, ce ne
voe are să i se spună: „sâ  nu precurvescl“ ? 
cine ore vorbesce despre fructul pgcatului, cetul ce a  scos 
din el pănă şi rădăcina rfiuluî ? Mănia este rădăcina 
omorului, eară privirea ţuriosă este rădăcina precur- 
viel. De aceia dice: „Sunteţi conduşi d e  spirit, 
nu su n te ţ i  sub  lege“, Aid mi se pare că şi adu
ce legeT o mare şi admirabilă laudă, adecă că legea 
a fost,—mal ’nainte de pogorârea Sf. Dueh,—de ace
iaşi tărie si în aceiaşi ordine cu a sântului Ducb; 
insfi'pentru aceasta nu mal e nevoe de a remânea 
încă sub pedagog. Atunci de sigur că eram sub lege, 
pentru ca de frică să alungăm poftele, — ne-arătându- 
se încă Sf. Ducb ; dară acum charul fiind dat noue, 
şi poruneindu-ni nu numaî a ne departa de ele, ci
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chiar a le vesteji cu desăvârşire şi a ne înălţa la o 
viaţă maî bună, unde mal este necesitate de lege ? 
Ce necesitate maî are, acel ce de la sine săverşesce 
chiar cele mal mari lucruri ? Filosoful de sigur că nu 
are nevoe de dascal. «Deci, de ce> dice, ve batjocoriţi 
Înşi-v6 pe voi, căci pe când mal ’nainie v6 predaseţl 
spiritului, acum v6 puneţi alăturea cu legea» ?

„ E a ră  fap te le  co rpu lu i sun t în v e d e ra te ,  şi 
s u n t  a c e s t e a ; cu rv ia ,  p re c u rv ia ,  necu ră ţ ia ,  
d e s f r â n a re a ,  ido lo la tr ia ,  fe rm ecâto r ii le ,  d u ş m ă 
niile , ce r ţe le ,  getosiile, m ân iile , gâ lcev ile , desbi- 
n ă r i le ,  e re su r i le ,  p ism ele , uc ider ile ,  beţiile, îm 
b u ib ă ri le  şi ce le  a se m e n e a  a c e s to ra ,  de  c a re  v£ 
sp u n  m a i d ina in te , p re c u m  arn şi spus, că  cei ce 
fac u n e le  ca ace s tea ,  nu  v o r  m oscen i îm p ă 
ră ţ ia  lui D um fre^eu "  (Vers. 19—21). Aici stă- şi 
se reazâmă cel ce acuză corpul tM, şi crede că sunt 
dise acestea cu privire la duşmănia şi lupta dintre 
corp şi spirit. Fie, decT, după părerea vostre, curvia 
şi precurvia faptele trupului; dară duşmăniile, certe
le, gelosiile, gâlcevile, eresurile, fermecâtoriile şi ce- 
le-l-alte, sunt resultatul relei intenţiunî numai, şi deci 
cum ar putea sâ resulte din corp ? Vedî, dară, că 
prin aceste cuvinte nu vorbesce de corp, ci de gân
durile pămSntesci, care atrag pe om Ia păment? De 
aceia şi dice : „că  cel ce  fac u n e îe  ca aces tea ,  
nu v o r  m o sc e n i  îm p ă ră ţ ia  Îuî D u m n e d e u " .  
Dacă aceste fapte ar fi resultatul naturel celei rele şi 
viclene, eară nu al unei intenţiunl rele, în zadar a 
d is : „ fa c “ , pentru câ nu fac, ci' „p ă tim esc^ , ade
că sunt siliţi de natură a face aşa. De ce apoi cad 
şi din împărăţia lui Dumnedeti? Eată dară că cunu
nile şi pedepsele sunt resultatul intenţiuuilor bune 
sau rele. Pentru aceasta adauge P av e l: „ e a ră  fruc
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tu l D u h u lu i  e s te  ; d ra g o s te a ,  b u c u r ia  şi pacea ,, .  
El nu $ice, lucrul Duchulul, ci „ fructu l  Aşa dară 
spiritul nostru este de prisos ? Dacâ e vorba numai 
de duch şi de eorp, unae este spiritul nostru ? Aşa 
dară vorbesce pentru fiinţele ne’nsufleţite P Când fap
tele cele rele sunt numai a le trupului şi cele bune 
a le duchulul sânt, e ore sufletul omului de prisos ? 
Câtuşi de p u ţin ; căci abstinenţa de patimi depinde 
de dansul. Chiar în mijlocul râului saâ al binelui de 
se găsesce, daeâ face us de corp după cum se cu
vine, l-a făcut, pe acesta spiritual; dară dacă se de
părtează de Duchul Sânt şi se dedă poftelor rele şi 
viclene, s-a transformat singur in spirit pămentesc. 
Privesce, cum el peste tot locul nu vorbesce despre 
esedţa corpului, ci de intenţiune rea, sati vice-versa. 
Şi pentru ce'l numesee fructul spiritului ? Pentru a- 
aceia, că faptele cele rele provin numai de la noi şi 
din reaua intenţiune, pentru care le şi numesee lu
cruri, pe când faptele cele bune, pe care le numesee 
fruct, nu numaî de sirguinţă nosti’6 au nevoe, ci 
şi de iubirea de omeni a lui Duinne<JeC. Apoi urmând 
â le povesti pe acestea, pune mal ânteiQ rădăcina 
bunătăţilor, picând: „Iubirea , bucu ria ,  p a cea ,  în
d e lu n g a  ră b d a re ,  b u n ă ta te a ,  fa c e re a  d e  bine, 
c red in ţa ,  b lâ n d e ţa ,  In f rân a rea  pofte lo r. C o n 
t r a  a c e s to ra  nu  e s te  lege"’ (vers. 22, 23). Ce ar 
putea cineva ordona unuia, care are pe lângă sine 
totul, când are un dascal atât de desăverşit în filo- 
sofie ca d ra g o s te a  ? Precum vizitiii cel buni nu aii 
nevoe să întrebuinţeze biciul eănd mână caii, tot ast- 
feliQ şi spiritul reuşind in virtuţi, nu are nevoe de 
îndemnul legeî. Şi aici el cu o forte mare iscusinţă 
şi într’un mod admirabil a scos legea, nu ca fiind 
rea, ci ca inferidră filosofici sântului Duch. „Cei ce
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s u n t  al lu î C h r is to s  co rp u l  *şi-l*ati ră s t ig n it  î m 
p re u n ă  cu pa tim ile  şi cu  pofte le"  (Vers. 24) Pentru 
ca sâ nu dică i i : şi cine este unul ca acesta ? arată pt= 
cel ce reuşesc a se ridica prin fapte la ast-feliQ de 
perfecţiune morala. Ş: aici prin cuventul oâf4=corp, 
el arată faptele cele rele şi viclene. tJniâ ca aceştia 
nu ’şi-att omorît corpul, pentru că iu asemenea cas 
cum ar fi putut trai ? ci învederează prin asemenea 
cuvinte adevărata filosofie. In asemenea cas poftele 
chiar de ni-ar nelinisci întru cât-va, îh zadar îns6 
turbează, căci nu ati nici o putere. Deci fiind-că pu
terea Duchuluî Sânt e atât de mare, noi în el vieţu
im şi cu el ne mulţemim; Ceia ce Învederând ada
oge : „ D e  t ră im  în- S p ir i t ,  s ă  şi u m b lă m  d u p r e  
s p i r i t” {Vers. 25), adecă să ne purtăm dupre legile 
lui. Aceasta insamnă „să  u m b lă m " ,  adecă, sâ ne 
mulţemim cu puterea Duchuluî, şi să mi maî căutăm 
vr’un adaos ore-care de la lege. Apoî arătând că ceî 
ce introduc circumcisiunea o fac aceasta numaî din 
ambiţiune, dice: „S â  n u  n e  fa c em  iub ito r i  d e  
s la v ă  d e ş a r t ă c e i a  ce este caqsa tuturor relelor, 
„ p ro v o cân d u -n e  un u l pe  a ltu l"  la sfezî şi certe, 
„p ism u in d  unul p e  a ltu l"  pentru că pisma pro
vine diti iubirea de-slavă deşartă, şi din pismă isvo- 
rgsc t6te relele.

„Fraţilor de va cădea vre-un om “ {Cap. 6, 1). 
Fiind-că sub formă de dojană 'r acusa pentru patimi
le lor, şi voia a îndepărta de la dânşii spiritul de 
filarchie (iubire de stăpânire), dice: „Fraţilor de va  
Cădea vre un om “, Privesce, că el nu dice : d e v a  
face, ci „de va că dea “ adecă, de se va întâmpla 
se fie răpit de vre-o faptă rea. „Voi ceî duchov- 
nicescl îndreptaţi-! pe unul ca acela". De ase
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menea şi aici, nu dice : pedepsiţi-) sati condemnaţi-i;: 
ci corijaţi-!. Şi nu *se mărginesce nici aici, ci arătând 
că iî trebue să fie forte blând! cu cel căduţT, ast-feliu 
se p ronunţă ; „C u  d u c h u l . b lâ n d e ţe i" .  Nu a dis: 
cu blândeţă, ci „cu d u ch u l b lă n d e ţe l" ,  arătând că1 
şî Duchulul i se pare a fi aşa, şi că putinţa de a în
drepta pe ce* păcătoşi cu blândeţă, este un char du^ 
chovnicesc. Apoî ca nu cumva cel ce îndreaptă pe 
altul să se îngâmfe, sub aceiaşi groză-l pune şi pe 
dansul die£nd : „ P ă z in d u - te  ca  să  nu  cad î şi tu 
in isp ită  u . Precum cel îmbogăţiţi dafl ajut6re bă
nesc! celor ce ati nevoe, gândindu-se ca nu cumva 
să cadă şi ii în sărăcie şi să pătimească ca dânşii, 
to t aşa trebuie a face şi noi. Pentru care el şi dice 
punând chiar causa ; „P ă z in d u - te  ca să  nu  cadî 
şî tu  în  ispita V  Maî 'ntSiîi ia apararea celui gre
şit, dicendr „de  v a  c ă d e a  v re -u n  o m " ,  al doilea 
pune pe fie-cine în faţa celui greşit şi-l povăţuesce1 
de a  se purta cu duchul blândeţe! cătră densul, 
amintindu-şl că şi el este supus gresalelor; „pâzindu- 
te  dice, ca  sa  nu  cazi şi tu  in isp i tă " ,  învinovă
ţind, adecă, mal mult pe diavolul, de cât trândăvia sufle
tului teu, „ P u r ta ţ i  s a rc in a  unul a l tu ia " .  Fiind-că nu 
este om fără de defecte, sfătuesce de a nu ne face 
controlatorî aspri al gresalelor altora, ci a purta de
fectele apropelul, pentru* ca şi alţii să le porte şi să 
le şuiere pe a le nostre* Căcî precum Ja o clădire 
petrele nu ati cu totele acelaşi loc, ci unele se potri
vesc şi sunt proprii pentru colţare, eară nici de cum 
la temelie, altele sunt potrivite pentru temelie, şi nu 
pentru colţare, tot aşa şi la corpul bisericel. Aceasta 
o pote vedea cineva petrecendu-se şi cu corpul nos
tru ; fie-care membru 'şl are funcţiunea s a ; unul pe 
altul se îngăduie, şi nu cerem totul de la fie-care în
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parte, sail şi de Ja tote la un loc. Numaî concursul 
comun al tuturor susţin şi întăresc corpul, ca şi clă
direa. „Şi ast-feliQ veţT îm plini le g ea  lui Chris- 
to s" ,  adecă, cu toţii veţi împlini, prin îngăduinţa 
ce o veţi avea unul cătră altul. Aşa de pildă, cutare 
este iritabil, eară tu molatic şi somnoros; eî bine, 
portă, sufere infurierea lui cea grozavă, pentru ca şî 
el să'ţl sufere molăciunea şi somnolenţa t a ; şi ast- 
feliQ nici acela nu va greşi purtat de tine, şi nici tu 
nu vel adauge o greutate mal mult pe lângă cele ce 
al, îngăduind pe fratele tâu. Ast-feliQ deci întirujen-
du-vS mâna unul altuia, când sunteţi pe cale de a
cădea, unii prin alţii în comun veţi împlini legea,
eară restul ’1 va împlini fie-care cu apropele, prin
propria sa rabdare. Dară dacă nu faceţi ast-fetifi, ci 
fie-care se va arunca asupra apropelul şi asupra de
fectelor lui, nicl-odatâ nu veţi reuşi cu ceva în ce
rinţele vostre. Căci» dupre cum rând e vorba de cor
pul nostru, nu putem a cere acelaşi servieiG de la tote 
membrele lui, căci nici corpul nu pote exista atunci, tot 
ast-feliu şi când e vorba de fraţi; mare va .fi tul
burarea şi iupta, când vom cere totul de la fie-care 
în parte, sau şi în general de la toţ!. „C ăc i de so- 
c o te sc e  c ineva  câ es te  ceva , se  înşa lâ  p e  s in e “ 
(Vers. 3). Aici earăşl ridiculisază uşurinţa. Cel ce cre
de că este ceva, nimic nu este ; aceasta singur o pro
bează prin o ast-feliQ de neiozie ce o dă pe faţă. 
„F ie -ca re  sâ-şi c e r c e te z e  fap ta  s a “ . Aid arată 
că e necesar de a fi controlori al vieţeî nostre, şi 
a cerceta cu scum pătate faptrie ce le săverşim zil
nic, eară nu numai Ia suprafaţă. Aşa bună-oră : ai 
făcut vr’un bine? gândesce-te dacă nu cumva I-af 
făcut pentru vre-o slavă deşartă sau pentru că aî 
fost l'orsat, saQ din antipatie cătră alt-eine-va, sau 
din ipocrisie, saft din vre-o altă causă ore-care ome
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nească. Precum aurul mal 'nainte de a fi pus în to- 
pitore se pare a fi strălucit,, îns6 numaî după ce I’af 
scos din foc şi l-ai examinat cu exactitate se pro
bează dacă. cu adevgrat e aur veritabil sau falş, asfc 
feliii se petrece şi cu faptele nostre. Când noi le vom 
examina eu seu m păta te, numaî atunci se vor deseo- 
peri în t6tâ golâciunea lor, şi ne vom vedea respon
sabili de multe fapte rele. „Şi a tu n c î  va a v e a  (au
d ă  în sine însu-şl, e a r ă  nu  în a ltu l" .  Acestea le di
ce nu ca cum le-ar legifera, ci eoncedând ore-cum sJă- 
băciuneî omenescl. E ca cum ar fi dis: este absurd 
de sigur, de a te lăuda ; dara dacâ Voiesc! sâ o fa el 
fă-o, însS nu te lăuda contra apropelui, ca Fariseul 
din Evanghelie. Cel învăţat a nu tace aşa, iute se va 
departa de a  se lăuda singur. Cel obicinuit a se lău
da singur pe sine, fiiiă să vatâme pe alţi), iute se 
va coreeta de acest defect. Cel ce nu se crede pe 
sine mai bun ca alţi!,—căci aceasta însâm nă: „ea
r ă  n u  în a l tu l " —ci singur examinâudu-se, de şi 
pote pentru moment se mândresee, va înceta cu tim
pul a rrai face aceasta. Şi ca să afli că aceasta vo
iesce el să o dea la iveală, privesce, cum mai sus 
el umilesce pe auditorii! dicend ; „H e-c . i re  să-şl 
c e r c e te z e  fap ta  s a " ,  aici, inse, adauge: „căc i fie- 
care-ş l  v a  p u r ta  s a rc in a  s a “ (Vers. 5). Aici du
pă cât se pare a pus acest raţionament, ca sâ îm- 
pedice de a  se lăuda contra apropelui, şi în acelaşi 
timp de a corija pe cel ce se laudă, ca să nu gân
dească de densul lucruri mari, şi ca să*l aducă a se 
gândi la propriile sale greşale, apăsând ast-feliCi a- 
supra consciinţeî lui neJncetat dicerea : ,/şl va p u r 
ta sa rc ina  s a “ .

„Cel învăţat in cuvent să comunice celui ce 
învaţă tote cele bune" (vers. 6). Aicî e vorba de
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învăţători, câ adecă trebue a se bucura de multă în
grijire din partea discipulilor. Şi din ce causă ore a 
legiferat Christos aşa? Căci şi în N. T. ast-feliu e 
hotă ii t, ca cel ce predică evanghelia, din evanghelie 
să trăiască ; şi în V. Testament se găsesc de aseme
nea multe disposiţiunl, după care Leviţiî se bucurau 
de multe venituri din partea Ebreilor. Din ce causă 
decî s’aO ordonat acestea? Nimic alt, de cât că aici 
e pusă mal dinainte temelia umilinţiî şi a iubirel. 
Demnitatea didactică de multe ori îngânfă pe cel ce 
o posedă ; de aceia el reprimând ast-feliu de apucă* 
turl, pune în posiţiune pe dascal de a  avea nevoe de 
ajutorul discipulilor, eară pe aceştia-I motivează de 
a se face mal sprinteri spre binefacere, exercitându-I 
ast-felifl de a deveni biândl cătră alţii, precum sunt 
blând! şi îndatoritori cătră dascalif lor* Pentru că dacă 
n’ar  fi aşa, cum am dis, de ce pe Iudeii cel nerecu
noscători fI hrănesce cu mană în pustitt, eară pe A- 
postol! i-a lăsat ca cerşitorl ? Nu este învederat că 
de aicî pregătind bunătăţile cele mari,—umilinţa şi iu
birea,—a învăţat pe discipulldea nu se ruşina de dăs
călii lor, ce eraţi batjocuriţl ? A cere de la alţiî pen* 
tru hrana dilnică, se paie a fi ruşinos; îns6 nu se 
pole dice tot aşa şi pentru dascăli, când iî cer de la 
discipuliî lor, cu totă sinceritatea; aşa câ şi de aici 
nu puţin câştigă discipulii, învăţându-se de a despre- 
Lui ori ce slavă. De aeeia şi <lice: „Cel în v ă ţa t  sâ 
îm p ă r tă ş a s c â  pe  cel ee în v a ţă  în tote cele  b u n e "  
adecă, sâ-şl arate totă dărnicia cătră el. Când el $ice 
„în tote cele b u n e " ,  la aceasta face alusiune. Ni
mic sâ nu fie propriu a discipululul, ri tote să fie 
comune, pentru că mal mari va lua de cât dă, şi încă 
cu atât maî mari, cu cât sunt mal bune rele cerescl 
de cât cele pământesci. Aceasta invederând-o şi în 
altă parte, dicea: „Dacă noi a m  se m ă n a t  vouâ
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cele  sp ir itua le , aQ es te  m a re  luc ru  de vom  
s e c e ra  d e  Ia voi cele  c o rp o ra le  ? “ (I Corinth. 9,
11). Pentru aceasta şi numesee faptul mencionat 
îm p ă r tă ş ire ,  arătând că aicî e un feliii de schimb 
reciproc, cu care ocasie şi iubirea devine cu mult 
mal ferbinte şi mal statornică. Dacă dascalul caută 
sobrietatea, ei române statornic in aeelaşî loc, pri
mind ajutore după. demnitatea lui. A stărui în cuvânt,- 
a  se afla în sărăcie permanentă, a dispreţui tote cele 
pămfentescl, ca la urmă sâ al nevoe de alţiî, incă este 
o (laudă mare. Dacă, îns6, dascalul întrece m£sura ce
rută, apoi singur ’şl vatâmă demnitatea, nu pentru 
câ primesce ajutore, ci pentru câ primesce tără mg- 
sură. Apoi, pentru ca viclenia dascalulul să nu facă 
mai leneş pe discipul la împlinirea unor ast-feliti de 
fapte bune, şi de multe ori treacă cu vederea pe 
un cerşitoriQ, sub pretext că el ajută deja pe dascalul 
lui, dice maî d ep ar te : „In fac e re a  d e  b ine  sâ  nu  
ne o b o s im " .  Aicî arată şi mijlocul, prin care vom 
reuşi in facerea de bine, cum şt măsura generosită- 
ţeî, diegnd ast-feliQ: „Nu v£ a m ă g i ţ i ;  Dumne
deti nu se  b a t jo c u re s c e ;  câc î ceia  ce s e a m ă n ă  
om ul, ace ia  va  şi s e c e ra .  Cel ce s e a m ă n ă  in 
c o rp u l  seo, din co rp u l  s£Q va s e c e ra  s t r ic ă 
c iune , e a r ă  cel ce  s e a m ă n ă  în sp irit, d in  spi- 
r i ţ  va  sec e ra  v ia ţă  vecTnică“ (vers.8.9). Precum 
se întâmplă la semănături, că cel ce seamănă linte, 
nu p6te să secere grâti, fiind că e absolut necesar 
ca şi sSmînţa să fie de aceiaşi specie ca şi planta 
secerată, tot aşa se întâmplă şi cu faptele omenescl; 
în cât cel ce introduce în corpul s6u mândrie, beţie 
sad plăceri dobitocescl, va secera consecinţele aces
tora. Şi care sunt ? Osânda, pedeapsa, ruşinarea,1 risul 
şi altele de acest felia. Sfârşitul meselor luxose şi a 
bucatelor deliciose nu e altui, de cât ru ina ; căci după
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cum şi ele putredesc în stomach şi se distrug, ast- 
felifi distrug şi deteriorează şi corpul. Nu aşa, Îns6, 
sunt cele spirituale, ei cu totul contrare celor corpo
rale. Gândesce-te: a( semănat milostenie, te aşteaptă 
in ceriurî tesaure nepreţuite şi slavă veclnică; aî se
mănat înţelepciune, veî primi cinste şi recompensă, 
laude din partea îngerilor şi cununi neveştejite din 
partea Celui ce recompensază.

„ S ă  nu n e  o b os im  în facerea  d e  bine, căci 
Ia t im pu l sfiti v o m  sece ra ,  d acă  nu  n e  vom  
m oleşi. A ş a  d a ră ,  p â n ă  cân d  avem . tim p, sa 
facem  b inele  c ă t r ă  toţi, şi m al cu s a m ă  câ tră  
cei d e  o c re d in ţă  cu  noi" (vers. 9. 10). Pentru ca 
să nu creadă cineva că numai de dăscăli trebuie a 
îngriji şi a-i hrăni, eară de cel-I-alţî a neglija, aduce 
vorba în general, şi aşa deschide tuturor uşa Unei 
ast-feliti de ambiţiuni nobile, şi atât de mult exage
rează, în cât ordonă de a milui şi pe ludeti şi pe E- 
lin, în ordinea cuvenită, de sigur, îns6 a-î milui. Şi 
care e acea ordine ? De a arăta o maT mare îngrijire 
pentru ceî de aceiaşi credinţă. Ceia ce face şi prin 
alte epistole, face şi prin aceasta, adecă că nu vor
besce numaî d ea  milui, ci şi a tace aceasta neîntre
rupt şi cu ambiţiune nobilă; căci vorbele „ s£ m în ţă “ 
şi „să  nu ne o b o s im "  aceasta semnifică. Tot*odată 
fiind că a cerut un lucru mare, mencionând de un 
seceriş curios, pune premiul ca posibil de câştigat 
imediat. Când e vorba de muncitorii de păment, apoi 
nu numai cel ce seamănă sufere osteneală, ci şi cel 
ce seceră, ca unul ce luptă cu praful, necurăţenia şi 
obosala; atuncî, înse, nu va fi nimic din ace s tea ; 
ceia ce represintând prin cuvinte, dice : „la tim pul 
se ti vom  se c e ra ,  d a c ă  nu  n e  vom  moleşi*1. 
Aici, el 'I îndeamnă şi-I atrage la sine, in altă parte 
înse, ’I silesce a face aceasta curând şi-î Împinge dicend:
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„Deci până când avem timp, sâ facem binele“. 
Dupre cum nu suntem stăpâni de a s&măna ori când, 
de asemenea nicî de a milui. Când va sosi timpul să 
ne ducem de aicî, chiar de am voi m>î de mii de ori 
să miluim pe cel sărac, nimic nu vom folosi. Despre 
aceasta ni mărturisesc cele cinci feciore nebune, care 
deşi doriaUca sâaibă unt-de-lemn in candelele lor, totuşi 
fiind câ nu aveaîi eu densele milostenie abondentă, 
ati ieşit, eară usa camerei de nuntă s’a închis: de» ' t 7
asemenea ni mârturisesee şi bogatul nemilostiv, care 
nu a băgat în samă pe Lazar. Fiind că şi acela, «a 
şi feciorele, rămăsese strein de ajutorul milosteniei, 
nu a  fost nici el miluit, pe când se afla în iad,—nicî 
de Patriarchul Abraam şi nici de alt-cineva, de şi 
plângea şi se ruga mult,—ci a remas acolo, in acel 
foc grozav, fără a se bucura de iertare. Pentru aceia 
si <Jice apostolul: „ P â n ă  c ân d  a v em  timp, sâ  fa
cem  b inele  c â t r â  to ţ l“ , scăpându-l cu aceasta şi 
de umilinţa iudaică. Pentru Iudei tote faptele resuî- 
tate din filantropie se mărgineau cătră ceî de un neam 
cu denşiî/ dară filosofia charulul chiamă Ia ospăţul 
milosteniei pămSutul la un loc cu marea, de şi arată 
o mal mare îngrijire pentru cei de aceiaşi credinţă.

„V ed e ţ i  ce ep isto lă  v ’a m  scris  cu m â n a  me. 
C âţi v o r  să  p lacă  cu co rp u l,  a ce ia  v<5 s ile sc  
sâ  ve  c ircum cideţl*  (vers. 11. 12). înţelegi ce du
rere mare apăsa asupra acelui fericit suflet ! Precum 
eând cade cineva într’un doliO safl în vre-o supărare 
mare, perdend pe vre-un membru din familie, safi că 
a euferit ceva neaşteptat, nu se liniştesce nici nop- 
tea, nici diua, din causa jaleî ce i-a cucerit sufletul, 
tot aşa şi fericitul Pave l; spunând câte-va vorbe des
pre moravuri, el earăşl se int6rce la cele de mal ’na
inte, caro maî ales ’l tulburaţi spiritul, diegnd ast-feliQ: 
„ V ed e ţi  ce episto lă  v’a ra  s c r i s ă  A id el nimic 
alta nu dă a înţelege, de cât că întreaga epistolă a
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scris-o singur, ceia ce,e  o mare dovadă de autentici
tatea epistolei. Pentru cele-i-alte epistole e sciut că 
el numai dicta, şi un nitul scria, cum bună-oră o a- 
rată în epistola cătră Romani, în care pe la fine dice: 
-„Ve s a lu t  pe  voi eO T erţi t i ,  c a r e  a m i scris  a- 
c e a s tă  ep is to lă" ,  — earâ epistola acefcsta cătră Ga- 
latenl a scris-o întreagă iosuşl el. Aceasta1 a făcut-o 
fiind silit pe de o parte de iubirea sa cătră dânşii, 
eară pe de alta pentru împrăscierea bănuieleîor celor 
viclene. Fiind că duşmanii luî îl clevetiaQ de lucruri 
la care el nu participase, şi diceati că el de lapt pre
dică circumcisiunea, în formă însg se preface că nu 
o predică, de aceia s’a vgdut forsat a li trimite o 
epistolă scrisă cu propria sa mână, depositând ast- 
feliQ mal dinainte mărturie înscris* Prin vorba ; 
„ce, ce feliii" mi se pare că nu înţelege mărimea 
epistolei, ci a ra tă  diformitatea literilor, ca şi cum ar 
fi dis: «de si nu sunt scriitoriO eminent, totusî m ’am* • I ¥
vg^iit forsat a v6 scrie însu-mî eil, ca să astup gu
rile clevetitorilor». „C â ţi  v o r  să  p la că  cu co rpu l,  
ace ia  ve silesc să ve c ircu m cid e ţl ,  n u m a i ca 
să  nu su fe re  p e rs e c u ţ iu n t  p e n tru  c ru c e a  luî 
C h ris to s"  (vers. 12). Aicî arată că ii nu de bună voe 
o sufgr aceasta, ci l'orsaţl: pentru care cliiar se pare 
că li ia apărarea, proctirându-li ocasiune de a fugi de 
acel înşelători şi a-i părăsi încă grabnic. Ce înseamnă 
„să p la că  cu  c o r p u l " ?  A s e  bucura de cinstea o- 
menilor, a prospera înaintea lor. Fiind că iî erau luaţi 
în rîs de Iudei, că s’afl lepădat de moravurile părin
tesc!, apoî pentru ca să nu fie acusaţi de aceasta, 
dice, voiesc a ve vătăma, a v6 ciunti corpul vos
tru, «ca ast-feliQ prin corpul vostru să v6 justifi
caţi înaintea lor». Acestea le plicea apostolul, arătând 
că il nu Ii făceau pentru slava lui DurnnedftQ, ea şi 
cum par’că a r  fi d i s : nu este aicî vorba oe pietate,
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ci tote le fac dia ambiţiune omenească, ca să placă 
necredincioşilor, şi să li arate că de şi credincioşi, 
ii cu tote acestea ’şl ciuntesc corpul, şi preferă a res
pinge pe Dumnedeti, ca să placă omenilor. Aceasta 
e semnificaţia cuvintelor: „a  p lăcea  cu co rpu l 
Apoi arătâniîu-li că şi pentru o altă causă sunt lipsiţi 
de ort ce iertare, earăşl ’î mustră şi dice că iţ ordonă 
a face aceasta nu numai pentru plăcerea altora, ci 
şi pentru satisfacerea slavei lor celei deşarte. Pentru 
care şî adaoge: „ca  să se la u d e  în co rpu l v o s t r u “ 
ca unia ce se cred de dascalî, earâ voî discipulii lor. 
Şi care e proba ? „Şi n ic i ii n u  p ă ze sc  le g e a " ,  
ţ)ice, Cu adevărat ; îns8 chiar de ar fi păzit-o, totuşi 
eraQ demni de osândă, dară acum insu-şl scopul lor 
e corup t „Mie, înse, să  nu-m i fie a  lăuda ,

cea Domnului nostru lisus

eoritbritl in faţa lume! şi la ceî necredincioşi; în ce- 
riurî, însfi, şi înaintea credincioşilor e o slavă nespus 
de mare. Şi sărăcia în lume e ba)jocorit6re, pentru 
noi, ins6, e o mândi'ie; de asemenea şi a fi cineva 
înjosit multora se pare de rîs, noi, ins6, ne fălim cu 
aceasta. Tot ast-feliQ şi crucea Domnului e pentru rol 
o laudă mare. Şi nu dice, eu nu mg laud, sau nu 
voiesc a mS lăuda, ci „m ie  să  nu  fie“ , ca şi cum 
pare că ar alunga una din absurdităţi, şi a .ceru t a- 
jutorul lui DumnedeQ pentru ca să reuşască. Dară ce 
anume este lauda crucel? Că adecă Christos a luat 
pentru , mjne chip de rob, şi a pătimit tote pentru 
mine robul, duşmanul şi nerecunoscfitoriul; înse, atâta 
m’a iubit, in cât a primit a se preda pe sine bleste
mului. S’ar putea ore egala ceva cu acest act măreţ? 
Căci dacă servitorii gândes •, de denşii lucruri mari, 
când sunt lăudaţi de stăpânii lor, cum nu trebue a ne 
lăuda noi, când stăpânul şi Dumnezeul cel adevărat

Acest fapt se pare a fi batjo-



nu se ruşinează a fi erucificat pentru noî ? Dect nicî 
no! nu ne ruşinăm de îngrijirea luî cea nespusă pen* 
tru noi* EI nu s’a ruşinat de a se crucifica pentru 
tine, şi tu te ruşinezi de îngrijirea Iul cea nemărgi
nită ? Dară aceasta e cea mai mare nebunie; tocmai 
pentru aceasta trebue a te mândri mal ales. „P r in  
c a re  lu m ea  s’a re s t ig n i t  mie şi ett lu m e l" .  Prin 
cuvSutul „ Iu m e Cf el înţelege aici nu ceriul, nici pă
mântul, ci lucrurile pământesc!, lauda de la omeni, 
pompa, slava, bogăţia şi tote cele-l-alte ce se cred 
strălucite. Acestea tote, dice, sunt morte pentru mine. 
Ast-feliu trebue să fie chreştinul şi o ast-feliQ de voce 
trebue să pronunţe tot-deauna. Şi încă nu se mulţu- 
mesce cu modul de mortificaţiune de maî ’nainte, ci 
adaoge si un altul dscfind: „şi eu  lu rpe l“ţ făcând a- 
lusiune ia o îndoită mortificare, ca cum ar fi d i s : «şi 
acele^ sunt pentru mine morte, şi eQ pentru dengele, 
şi nici câ pot a me birui sau a  me lua in s tăpâqîre ; 
şi ele sunt morte, şi nicî eu nul e  doresc». Nimic bu 
este mal fericit ca această mortificatiune. si numai

•  7 »

ea este temelia vieţeî fericite. „Nici circumcisiunea 
pâte ceva şi nicî necircumcisiunea, ci făp tu ra  
cea nouă ; şi câţi vor umbla dupre regula a- 
ceasta, pace preste denşn şi milă, şi preste 
Israilul Iul Dumnedeu" (vers. 15. 16). Aî vgţlut pu
terea crucel, Ia câtă înălţime l’a ridicat? Nu numai că 
lucrurile lumel ati murit în el tote, ci s’a arătat încă cu 
mult maî superior vieţeî celei vechî. Şi ce se pote egala 
cu aceasta? Cel ce altă dată era în stare să se sfâşie pe el 
din causa circumcisiune!, ba chiar să sfâşie şi pe alţii, pe 
acela tocmai l-a convins crucea lui Christos de a pă
răsi circumcisiunea,, şi a o pune pe aceiaşî treaptă 
cu ne-circurticisiunea, şi a căuta să afle lucruri stre
ine si uaradoxe si maî Dre sus de ceri urî. „F ăp tu ră
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n o u â "  el numesee purtarea nostrfe a tât asupra iap* 
telor făcute deja, cât şi asupra celor viitore. In pri; 
vinţa faptelor săverşite se explică prin aceia, că spi
ritul nostru învechit şi îmbătrânit în păcate, prin bo
tez s-a re’noit fără de veste, ca şi cum s-ar fi creat 
din noQ, pentru care şi dorim viaţa cerească ; în 
privinţa celor viitore, însă, prin aceia că şi ceriul, şi 
pământul şi întreaga făptură se va preface în nestri- 
căeiune, împreună cu corpurile nostre. «Să nu-mî vor
besc! (ie circumcisiune, dice, care la urmă nu pote 
influenţa cu nimic ; cum se va maî putea destinge 
ea când tote vor fi prefăcute? Caută, ins£, cele no
uă a le charul uî. Cel-ce caută cele a le charuluî, se 
vor bucura şi de pace şi de filantropie, şi iî prio- 
cîpalmente vor fi numiţi cu numele de israilul luî 
Dumnedeti; pe când cel ce vor cugeta cele contrare, 
chiar de ar fi născuţi din Israil şi ar purta pe buze 
această denumire, totuşi au cădut din tote acestea, 
diu afinitatea cu Israil voiu să dic. Prin ci pal mente 
aceia se pot numi Israiliţi, carii păzesc această re
gulă, carii ’n fine se depărtează de cele vechi, şi ur
măresc cele a le charului».

„ E a r^  m al m u lt  n im en i să  nu  m e  s u p e r e " ,  
(Vers. 17) Nu vorbesce acestea ca un om necăjit şi abătut 
desupârţjre, căci cel ce preferă a face şi a răbda totul 
pentru djscipull, cum ar fi fost posibil de astă-dată 
de a se moleşi şi a cădea? Cel ce dice: „ s tă ru e s -  
ce  rla tim p şi farâ t im p K (II Timoth. 4, %  şi 
„Pote că li va  da  D u m n e ^ e d  cun o şc in ţă  a d e 
v ă ru lu i  şi-l v a  s c ă p a  d in  cu rsa  d iavo lu lu i" .  
(Ibidem % 25. 26), pentru ce ore dice acestea? Pentru a 
reprima cugetul lor cel trândăvit ; pentru a-î băga în 
m ai'm are frică, aşa că înţepenind bine legile puse 
de el, să nu ii fie permis nicl-odată de a le mişca 
din locul lor. „ C a d  eti p o r t  p e  co rp u l  meG sem-
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ie le  D o m n u lu i  l isu s" .  Nu dice : Ie am, ci „le 
3o r t “ , ca şi cum se ţngânfâ ceî ce au luat trofee 
n r&sboiu, sail ceî ce portă decoraţiunl împărătesei, 
le şi aceasta încă. se pare a fi batjocură in faţă o- 
inenilor- EI, inse, se mândresce de ranele ce le avea, 
îi tocmai ca soldaţii purtători de stiodard, aşa şi el 
se bucura purtând pe corpul lui rane. Şi de ce ore 
dice el aceste vorbe? E că cum ar ftd is: «iată că 
prin aceste semne eîi mS justific maî strălucit de cât 
ar face orî-ce voce, sati orî-ce cuvânt. Aceste rane 
slobod din ele o voce mal ascuţită ca a trâmbiţei la 
urechele acelor ce mg contrariază şi dic că e ti,y’ml 
ascund credinţa, şi că ie vorbesc acestea numaî ca 
să plac omenilor. Când cineva vede un soldat ieşind 
din râod, plin de sânge şi1 cu miî de rane pe corp, 
de sigur că nu*l va judeca ca fricos sati trădătorii! 
căci el portă pe corpul luî semnele şi proba bravu- 
rei. Şi în privinţa me, dice, tot aşa să judecaţi. Da
că cineva voiesce ca să audă apologia me şi să cu- 
noscă părerea me, apoi vadă ranele de pe corpul 
meu, care constituesc proba cea mal evidentă şi mal 
superioră de cât orl-ce altă probă sati vorbe». înce
pând u-̂ şl epistola cu transformarea Iul fără de veste, 
a arătat eu totă claritatea convingerea Iul sinceră, 
eără acum când termină epistola a arătat perieţilele 
resultate din această credinţă. Şi pentru ca sâ nu 
tjlică cineva, că el în adevâr s-a transformat în ijrma 
unei cugetări seriose şi drepte, dară că nu a re mas 
în aceleaşi convingeri, apoî ca să probeze că cu adevârat 
a remas statornic în convingerile sale, aduce ca măr
turii ispitele, primejdiile şi ranele Iul. După aceia 
justificându-se cu claritate pentru tote, şi arătând câ 
cele dise pănă acum nu aii provenit din vre-o mânie 
saO dispreţ cătră ii, ci are cătră denşil iubire părin- 
ţască statornică, ’şl închee cuvântul cu o rugăciune 
plină de inii de bunătăţi şi dice: „ C h a ru l  D o m n u 
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lui .nostru lisus Christos fie cu spiritul vo 
fra ţilo r, Amin." (Vers. 18). Cu acest cuvânt t 
urmă el a sigilat tote cele dinainte. Nu dice nu 
eu voi, ei „cu  sp ir i tu l  v o s t r u 11, atrăgând-î diţ 
tete corporale, pretutindenea aratând! -li bine-fai 
liil^Dumriedeti, şi amintîndu-li charul t’ î care s*a; 
vrednicit şi care ati fost suficient a-I; :ote din ; 
cirea Iudai cească. Precum a primi săr i tul  n-ai 
djn causă sărăciei legei mosaice, ci pentru just 
rea prin credinţă, tot aşa şi a stăpâni spiritul n 
face prin1 circumcisiune, ci tot prin ajutorul char 
Pentru afceea a  încheiat sfătuirea prî 1 rugâciun< 
minţind şi de char şi de spirit, numindu-I tot-o 
şi fraţi, şi rugând pe Dumnedeti de a se bucura 
contenit de aceste bunătăţi. Cuvintele acestea sui 
o rugăciune cum şi o învâţetură complectă, întbi 
ca un zîdiu duplu pri’mprejurul lor. Şi o învăţg 
care să li amintească tote bunătăţile de care sau 
curat, ’i putea să-î ţină în eredioţile bisericeî, < 
şi o rugâciune care invocă charul şi insistă de a 
mânea cij dânşii, nu-î lăsa ca spiritul lor să se ah 
Acest spirit fiind cu denşiî, ori ce înşelăciune \ 
pare1 înaintea unor ast-feliu de credinţi drepte, ( 
dispare pralul în faţa vântului.


